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Depotcontainers

DEPOTCONTAINERS

De Kliko depotcontainers zijn leverbaar met 
een inhoud van 3, 4 of 5M³  en worden gele-
verd voor alle gangbare in te zamelen fracties 
zoals glas, kunststof, papier en textiel. Iedere 
fractie heeft  andere eigenschappen bij het in-
werpen van het afval (grondstof), maar ook 
het legen van de container. Voor iedere frac-
tie is specifi ek rekening gehouden met deze 
eigenschappen. 

Het uiterlijk van de verschillende containers 
is, met uitzondering van de verschillende in-
werpopeningen, gelijk. De constructies heb-
ben zich in de praktijk bewezen. Al meer dan 
10 jaar wordt dit type depotcontainers gele-
verd.

KWALITEITSNORM

Het dak van de container wordt geleverd in 
een rond gebogen vorm. Het materiaal wat 
hiervoor gebruikt wordt is Sendzimir staal 
van 3mm dikte. Door de gebolde vorm loopt 
regenwater eenvoudig van de container en 
wordt voorkomen dat bijvoorbeeld zakken 
met kunststof op de container geplaatst wor-
den. 

Het bodemframe en de bodemkleppen van 
de container hebben een dikte van 3mm, 
zijn gelast en vervolgens thermisch verzinkt. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor een ste-
vige container. 

MODULAIRE OPBOUW

De wanden van 2 mm sendzimir verzinkt staal  en het dak 
van de container zijn modulair opgebouwd. Hierdoor is het 
mogelijk om bij beschadigingen delen van de container uit 
te wisselen. Een zijwand of een dak kan binnen korte tijd 
vervangen worden. Daarnaast geeft  deze modulaire op-
bouw ook een kans voor de lokale sociale werkvoorziening. 
De containers kunnen in delen aangeleverd worden om ver-
volgens in de gemeente waar ze geleverd dienen te worden 
kunnen worden opgebouwd. 

CO2 BESPARING

Indien u gebruik wenst te maken van het monteren op lo-
catie zullen wij vooraf instructie geven. Naast het voordeel 
van plaatselijke werkgelegenheid kunnen er veel meer con-
tainers per transport vervoerd worden wat ten gunste komt 
van de transportkosten en het milieu met aanzienlijk lagere 
CO2 uitstoot.
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DIVERSE INWERPOPENINGEN

Voor iedere fractie is een eigen inwerpopening ontwikkeld. 
Dit zorgt er voor dat de gebruikers op een zo makkelijk mo-
gelijk wijze hun afval kwijt kunnen.

Voor glas worden gekleurde afsluitbare zelfsluitende kunst-
stof glasringen toegepast. Door de zelfsluitendheid van de 
ringen worden ongedierte en stankoverlast zoveel mogelijk 
voorkomen. Het eventueel vervangen van deze glasringen is 
een kleine moeite.

Naast glasringen zijn er ook kleppen. Hierin zijn diverse va-
riaties, voor de diverse fracties. Bij het ontwerp van deze 
kleppen is sterk rekening gehouden met de wijze waarop 
burgers hun afval aanbieden. De kleppen zijn dermate groot 
uitgevoerd, dat het aangeboden afval gemakkelijk wegge-
gooid kan worden.  Deze kleppen kunnen ook afsluitbaar 
worden gemaakt.

OPNAMESYSTEEM

Voor wat betreft  het optillen en legen van de depot-
containers zijn er verschillende opname-systemen. De 
depotcontainers kunnen geleverd worden met 1, 2 of 3 
haaks of Kinshofer systeem.  

Bij het haaksysteem zijn er diverse opties. De haken 
kunnen rond of ovaal worden uitgevoerd. Bij het 3 ha-
ken systeem kunt u kiezen uit een onderlinge afstand 
van 250 mm of 450 mm.  Alle genoemde opnamesyste-
men zijn reeds eerder geleverd bij dit type containers.

Depotcontainers
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HOEKPALEN

Standaard worden onze containers voor-
zien van hoekstrippen (zie onder). Optioneel 
kunt u kiezen voor hoekpalen. Deze bieden 
de container bescherming bij het ledigen en 
terugzetten. Daarnaast kunnen ze een con-
trastkleur hebben ten opzicht van de romp 
van de container.
Door met kleuren te spelen kunnen de hoe-
ken van de container duidelijk maar subtiel 
de fractie aangeven.

FULL SERVICE

Om uw depotcontainers in perfecte conditie 
te houden bieden wij u ook een full-service 
concept aan. Hierbij dragen wij zorg voor 
de container, dat deze goed functioneren 
en schoon en verzorgt in uw inzamelgebied 
staat. Dit verbetert de uitstraling en stimu-
leert afvalscheiding. Want goed onderhoud 
en reiniging zorgt er voor dat u optimaal ge-
bruik kunt maken van uw container.
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Technische specifi catie

Inhoud  : 3m³
Afmeting : 1343x1200x1691mm (bxdxh)
Kleuren  : vrij te kiezen RAL kleuren
Opname : 2 (140 mm), 3 haken of kinshofer
Inworp  : Klep 1023x150mm, 2 zijdig

Depotcontainers

MODEL WUPPERTAL
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Technische specifi catie

Inhoud  : 3m³ of 4m³
Afmeting : 1500x1500x1500mm (bxdxh)
Kleuren  : vrij te kiezen RAL kleuren
Opname : 3 haken (250/480mm) of kinshofer
Inworp  : glasklep (tot 3 kleuren), papier 
    sleuf of klep (ca. 80 liter), 
    1 of 2 zijdig

Technische specifi catie

Inhoud  : 3m³ of 5m³
Afmeting : 1536x1220x1650mm (3m³, bxdxh),  
    1796x11486x1850mm (5m³, bxdxh)
Kleuren  : vrij te kiezen RAL kleuren
Opname : 3 haken (h.o.h. 250/480mm) of  
    kinshofer
Inworp  : Klep ca. 60 liter, 4 zijdig
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Model GOUDA met hoekstrips

Model UTRECHT met hoekpalen
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Technische specifi caties 
Inhoud  : 660-1100 liter 
Kleuren  : Rijnkiezel of grijs kalk steen met zandstraaleff ect 
Deuren  : Verzinkt staal, afsluitbaar 
Inworp  : 2 kleppen, optioneel afsluitbaar, aanpasbaar op fractie

Technische specifi caties 
Inhoud  : 660 - 1100 liter 
Afmeting : 1320x1650x1650mm (bxdxh)
Kleuren  : Grijs kalksteen met zandstraaleff ect
Deuren  : RVS met noppenprofi el 

Type KCB V Type KCB H Type KCBL/KCBR

Type KCB V
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Cocons standaard uitvoeringen 
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Driekantslot                                Cilinderslot                                             Garageslot

Standaard uitvoering buitenzijde

Optionele uitvoering buitenzijde

Kleuren staalwerk

Beton (glad afgewerkt) 7016 Antracietgrijs

7035 Lichtgrijs

7011 IJzer grijs

7012 Basis grijs

9010 Zuiver Wit

8022 Zwart Bruin

8017 Chocolade Bruin

5011 Staal Blauw

6009 Spar Groen

6005 Mos Groen

Rijnkiezel 8-16mm

Grijs Kalksteen

Quartzkiezel bontwit SE

Quartzkiezel bontwit 8-12mm
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Cocons opties
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Technische specifi caties 
Afmeting  : 2.200 × 1.150 × 1.150 mm
Laadvermogen  : Tot 300 kg
Materiaal  : Staal
Kleuren   : Alle RAL kleuren mogelijk
       Tevens is een gepersionaliseerde 
       opdruk mogelijk
Inworp   : Anti ingraai inworp

Gepersionaliseerde opdruk mogelijk
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Push Textielcontainer


