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NEO minicontainer

NEO MINICONTAINER

De nieuwste Kliko® container is de NEO. Een 
compleet nieuw en zeer innovatief ontwerp, 
zorgen voor een betere stabiliteit en stijfheid 
van de Kliko® NEO container. 

Door de vierzijdig verstevigde hoeken is de 
Kliko® NEO container ook geschikt voor zijbela-
ding door middel van grabbers. De Kliko® NEO 
container is hierdoor uiterst efficiënt te ledigen.

De Kliko® NEO minicontainers zijn met de vier-
zijdig verstevigde hoeken aanzienlijk sterker en 
stijver, waardoor de container een zekerder en 
langere levensduur kan garanderen. Dit verbe-
terd de efficiëntie tijdens de inzameling.

KWALITEITSNORM
 
De Kliko® NEO containers worden op lage druk 
gespoten met 100% HDPE materiaal. Dit ga-
randeert een zeer constante dikte van materi-
aal wat de sterkte van de container verhoogd 
en de levensduur verlengd. 30% MINDER CO2 UITSTOOT

 
Met het compleet nieuwe ontwerp van de NEO is er ca. 20% 
minder grondstof nodig om dezelfde sterkte en kwaliteit te 
behouden, ten opzichte van voorgaande generaties contai-
ners. Door slimmer te construeren kan de Kliko® NEO contai-
ner ook hoger gestapeld worden dan voorheen. Dit geeft een 
aanzienlijke reductie in transport- en opslagkosten en  30% 
besparing in CO2 uitstoot tijdens transport.

INNOVATIEF. ROBUUST. EFFICIËNT.Leverbaar in 

120, 140, 180 

& 240 liter
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Herkenning van container 
t.b.v. slechtziende/blinden

30 mm diameter 
ergonomische handgreep

Geïntergreerde 
waterspoiler in deksel

4 zijdig verstevigde romp hoeken
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INNOVATIEF

- Nieuw productieproces voor zeer gelijke wanddikte
- Mogelijkheid tot vierzijdige bedrukking in kleur
- Unieke waterspoiler op deksel

ROBUUST

- Verbeterde stabiliteit
- Verbeterde constructie voor hoge belasting
- Erkende degelijke Kliko® kwaliteit

EFFICIËNT

-  Stapelbaar tot 13 stuks
- Verbeterde ergonomische kenmerken
- In vier inhoudsmaten leverbaar
- 30% minder CO2 bij transport
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Stapelbaar 

tot 13 

containers

NEO 120 liter

Mogelijkheid maatwerk caddy 
voor gescheiden afvalinzamling

Extra geluidsdemping mogelijk

Fractieaanduiding d.m.v. 
(gekleurde) dekselclip

Makkelijk te (de)monteren 
dekselproppen

NEO 140 liter NEO 180 liter NEO 240 liter

Mogelijkheid bedrukking
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Maatvoering

INNOVATIEF. ROBUUST. EFFICIËNT.
Leverbaar in 

120, 140, 180 

& 240 liter

Vooraanzicht Zijaanzicht links

Bovenaanzicht

Type

NEO 120 l

NEO 140 l

NEO 180 l

NEO 240 l0 l

Inhoud

120 

140 

180 

240 

Afmetingen (mm)
      Laad
A  B  D  vermogen (kg) 
 
505 max. 555 max. 1005 max. 60 
 

505 max. 555 max. 1100 max. 70 

 

505 max. 755 max. 1100 max. 90

580 +/-5 740 max. 1100 max. 110

Materiaal :   HDPE, UV-bestendig en Cadmiumvrij
Beschikbare kleuren :  Grijs, Groen, Bruin, Blauw, Geel en Rood
Bedrukbaar gebied :  Op het deksel en op de romp aan alle zijden
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