ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE
AFVALINZAMELSYSTEMEN

Voor al uw oplossingen rondom ondergrondse
en bovengrondse inzamelsystemen

CITY & PARK
City & Park B.V. is voor Nederland en België de leverancier van volledig ondergrondse afvalcontainers,
ontworpen en geproduceerd door BOEM. Deze containers, waarvan er al duizenden zijn geplaatst,
worden al sinds 2009 geleverd in Nederland/België. Naast levering en plaatsing kunt u bij ons ook
terecht voor service en reparatie van uw bestaande ondergrondse afvalcontainers van deze producent.
Wij leveren en monteren uitsluitend de originele onderdelen van deze containers.
Wij leveren onze containers standaard met het toegangssysteem van INOVIM, met als doel een betere
en vooral gecoördineerde afvalinzameling. INOVIM verzorgt naast levering en onderhoud van het toegangssysteem de totale service op klantwens niveau. INOVIM beschikt over het ISO 27001 certificaat
en samen met de drie Data Protection Officers die er werkzaam zijn, wordt er gewaakt over de veiligheid van alle data waarover zij beschikken.
Voor storing, onderhoud, reparatie, kunnen wij u bedienen zoals u dat wenst.
Kenmerken van onze ondergrondse afvalcontainers:
• Goede kwaliteit
• Europees erkend product
• Duurzaam
• Eenvoudig te plaatsen
• Onderhoudsvriendelijk
• Keuze uit 7 verschillende opname/ledigingssystemen
• Keuze uit 3 verschillende platform uitvoeringen
• Ruime keuze uit inwerpopeningen
• Gegarandeerde nalevering van onderdelen
• Garantie, standaard 2 jaar op volledige container
• Garantie, standaard 10 jaar op de betonput
Wilt u toch net iets anders of
misschien een eigen ontwerp?
Aarzel niet en neem direct contact op met ons.
• +31 26 202 40 50
• Info@cityandpark.nl

www.cityandpark.nl

Dealer van

Ondergrondse afvalinzamelsystemen
Uno

Uno

Restafval

Uno

Karton

Glas

Formaat

Small

Medium		Large		

Trommel inwerp

60 ltr.

80 ltr.		 100 ltr.		

Karton inwerp

100x400, 150x400, 200x400

100x500, 150x500, 200x500		 100x600, 150x600, 200x600

Glas enkel

1 x Ø 160 of 1 x Ø 225 mm.

1 x Ø 160 of 1 x Ø 225 mm.		 3 x Ø 160 of 3 x Ø 225 mm.

Specificatie								
Behuizing:
Materiaal, staal, 3 mm. dik							
Conservering, 1 laag zink + 2 lagen poedercoating RAL kleur + 1 afwerk laag glanzend of mat incl. anti-graffiti			
							
Inwerpopeningen:							
Trommel, RVS 304, geen conservering							
Glas, kunststof 								
Karton, RVS 304, geen conservering							
		
Opname systemen:
Materiaal, staal, verzinkt zie volgende pagina voor mogelijke uitvoeringen opname-systemen						
				
Containers:
Materiaal, staal, 3 mm. dik, gelast en verzinkt							
		
Opties:							
• Behuizingen kunnen ook in RVS uitgevoerd worden							
• Trommels kunnen voorzien worden van verkleiningen, standaard 30 en 40 liter						
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Opname systemen
INWERP OPENING

SMALL

OPNAME SYSTEEM

TROMMEL

INWERP OPENING

OPNAME SYSTEEM

MEDIUM /
LARGE
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TROMMEL
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Bovengrondse en ondergrondse afvalinzamelsystemen

Platform		

Veiligheidsvloer		

Veiligheidsscherm:

Leverbaar in 3 standaard uitvoeringen
• Tranenstaalplaat 4/6, verzinkt
• Rubber vloer
• Geschikt voor straatwerk
Afmeting, 1600 x 1600 mm.
Optioneel leverbaar in aluminium

Staal verzinkt
Draagvermogen 300 kg.

Staal verzinkt
Contra gewichten 2 x 63 kg.
Hoogte 900 mm.

Container:		

Betonput:

Inhoud 5m , 1304 x 1340 x 2560 mm.
Optioneel leverbaar in
4 m3 : 1340 x 1340 x 1960 mm.
3 m3 : 1340 x 1340 x 1604 mm.

Inhoud 5m3
Kwaliteit W12, C35/45
Optioneel leverbaar in 4 of 3m3
Optioneel leverbaar met anti-opdrijfrand
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CPwastecs

De CPwastecs, bovengrondse rolcontainer behuizing, is geschikt voor 240 ltr. rolcontainers ten behoeve van de inname van onder
andere GFT en restafval. De behuizing is voorzien van een dubbelwandige RVS inwerptrommel, volume van 40 ltr. of volume naar
keuze. De inwerphoogte van de trommel is circa 1200 mm. De behuizing is vervaardigt van plaatstaal en geconserveerd in een
standaard RAL kleur met anti-grafitti afwerklaag. De deur is vergrendelbaar en voorzien van inwendige scharnieren. Levering van de
behuizing is compleet met een betonnen fundatieplaat. De behuizingen zijn optioneel met een toegangscontrole systeem leverbaar.

CPwastetecs 240”’

CPwastetecs D”

afmeting B x D x H: 800 x 820 x 1600/1650 mm.

afmeting B x D x H: ca. 1600 x 820 x 1600/1650 mm.
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• MOLOK, Semi-ondergrondse
containers
• Perscontainers
• Ondergrondse containers
• Containerbehuizing
• Terreininrichting

City & Park B.V
Info@cityandpark.nl
www.cityandpark.nl
+31 26 202 40 50

