Bouwgereedschappen en Machines
Gespecialiseerd in het verwerken van lijmmortels

ELBO Containerkooi
ter voorkoming van onverwacht hoge afvalkosten

Hoge afvalkosten?
Het grote probleem voor menig bouwbedrijf is de groeiende afvalstroom en de daarmee gemoeide
afvoerkosten. Ook anderen krijgen met deze hoge kosten te maken, zodat een afvalcontainer vaak
als “buurtvuilnisbak” wordt benut. De kosten van de afvoer van het afval komen echter wel voor
rekening van de containerhuurder.

Het kan nog erger...
En wat als u afval in de container ontdekt dat er niet in thuishoort, zoals snoeihout in een puincontainer of,
erger, verfblikken in een container die u bestemd had voor houtafval?! In deze gevallen heeft u niet alleen
de extra stortkosten, maar ook nog eens de extra kosten voor ongesorteerd en/of klein chemisch afval.

ELBO biedt dé oplossing!
Bescherm uw container met de ELBO Containerkooi.
Voorkom hiermee dat afval dat niet van u is in
de container terecht komt.
De ELBO Containerkooi bevordert het gescheiden inzamelen van bouwafval.
Door de dalende afvalkosten, verdient u de kooi in een korte tijd
terug! Dit maakt de kooi tot één
van de betere investeringen.
De ELBO Containerkooi is duurzaam (gegalvaniseerd), snel te
(de)monteren door een eenvoudig kliksysteem – simpel, snel en
doeltreffend!

Eenvoudig kliksysteem: snel te (de)monteren
De ELBO Containerkooi is zeer snel door
twee personen in elkaar te zetten dankzij het eenvoudige kliksysteem.
Het is dusdanig verwerkt in de buizen
dat de kooi alleen maar van binnenuit te
demonteren is.
Het demonteren zelf
gebeurt op simpele
wijze: met een schroevendraaier of pen drukt
men een veer tijdelijk
van zijn plaats en de
kooi kan gedemonteerd
worden.

Universele segmenten
De ELBO Containerkooi bestaat uit verschillende segmenten, waardoor het
geheel naar uw wensen in lengte en
opstelling samengesteld kan worden.
Universaliteit gewaarborgd!
Er zijn zijhekken zonder luik en zijhekken
met een afsluitbaar luik. Door het veersysteem blijft het luik in iedere stand
open staan.
De kopsegmenten zijn leverbaar met en
zonder deur.
Door een goed hangslot te bevestigen
aan de luiken/deuren bent u ervan verzekerd dat er niemand zomaar afval in
uw container kan storten.
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Zijhek zonder luik.

Kophek zonder toegangsdeur

Afmetingen:

200 x 210 x 100 cm

Afmetingen:

210 x 210 cm

Gewicht:

ca. 35 kg

Gewicht:

ca. 20 kg
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Zijhek met luik.

Kophek met toegangsdeur.

Afmetingen:

200 x 210 x 100 cm

Afmetingen:

200 x 210 cm

Afm. luik:

185 x 86 cm

Gewicht:

ca. 30 kg

Gewicht:

ca. 48 kg

Voor alle segmenten geldt:
Maasgrootte:

50 x 50 mm

Buisdiameter:

40 mm

Volblad verzinkt.
Universele aansluiting.
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