
MolokDomino®
• Volume : 3000, 5000 liter;
• Betonbak met hijszak of hijsbak;
• 5000 liter : geschikt voor  

max 6 deelstromen (500 liter);
• 3000 liter : geschikt voor  

max 2 deelstromen;
• Ingraafdiepte : 1,60 m.

MolokDomino® Plus
• Volume : 3000 liter;
• Kunststof kuip met Hijszak;
• Ingraafdiepte : 0,50 m;
• Zeer geschikt voor situaties  

met ondergrondse beperkingen 
(kabels leidingen etc.).

Molok Domino® serie

Vertaal-, tekst- en drukfouten voorbehouden. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
HWE City & Park B.V., 1 januari 2016 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. U kunt deze voorwaarden downloaden van onze website www.cityandpark.nl

026-202 40 50
info@cityandpark.nl 
www.cityandpark.nl 

MolokDomino® Light
• Volume : 2000 liter;
• Hijszak of hijsbak;
• Directe plaatsing op vrijwel 

iedere ondergrond;
• Zeer geschikt voor flexibele 

plaatsing en opschaling bij 
seizoenen;

• Ook geschikt voor opslag  
van buitenspeelgoed;

• Leverbaar met loopstrook- 
plaat.

Algemeen:
• Standaard uitgevoerd met het éénpunts hijssysteem “quicklift”;
• Plaatsing geschakeld of solitair;
• Keuze uit verschillende uitvoering omlijstingen;
• Keuze uit verschillende deksels;
• Toegangscontrole en data-registratie zijn mogelijk;
• Verschillende financieringsmogelijkheden.



Molok Domino® serie

Vertaal-, tekst- en drukfouten voorbehouden. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
HWE City & Park B.V., 1 januari 2016 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. U kunt deze voorwaarden downloaden van onze website www.cityandpark.nl

026-202 40 50
info@cityandpark.nl 
www.cityandpark.nl 

Omlijstingen

aluminium onbehandeld

composiet herfstbruin composiet kastanjebruin composiet parelgrijs

composiet steengrijs composiet zilvergroencomposiet zwart

aluminium gekleurd gerecycled kunststof

Toegangscontrole

Brievenbus 1/2 + 1/2 2/3 + 1/3 1/3 + 1/3

Indeling
container

Structuur

Deksels

1/1

Verdeling:   Verdeling:   Verdeling: 
1/2 bioafval  2/3 en 1/3   1/3, 1/3 en 1/3    
1/2 overig. Bijv.;  - Restafval  - Restafval   
- Restafval  - Papier / karton  - Metaal   
- Papier / karton  - Metaal   - Glas   
   - Glas   - Bioafval 2 x 1/2 van 1/3 (500 ltr.)   

Verdeling:  
niet opgedeeld
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