




De Electra reeks bestaat uit moderne vuilbakken met een milieuvriendelijke focus. 
Met hun functionele, duurzame, stijlvolle en toch eenvoudig design, past de Electra 
vuilbak in elke omgeving.





Electra 60

Electra 85

Zakhoudersysteem of verzinkte licht stalen binnenbak





De Electra vuilbakken zijn ontworpen om openbare plekken - binnen en buiten - schoon en 
aangenaam te houden. De vuilbakken zijn duurzaam en gemakkelijk te legen. Vervaardigd 
uit robuust materiaal, corrosiebestendige en brandwerende.



STANDAARD UITRUSTINGEN:
• Hedendaags design
• Geanodiseerde en gepolijste afwerking
• 100% recycleerbaar
• Beschikbaar in twee maten - 60 of 85 liter
• Robuuste constructie
• Grote openingen
• Deur over de gehele lengte
• Magnetische strip en sleutelslot
• Verzinkte licht stalen binnenbak of zakhoudersysteem
• Uitsparingen aan de zijkant in moderne stijl
• Bodembevestigingsvoeten

KLEUREN:
Middenstuk: Electra grijs
Frame: Umbra grijs

SAMENSTELLING:
Middenstuk: geëxtrudeerd Vandalex™
Frame: Armortec™ gecoat staal
Bevestigingen: roestvrij staal

AFMETINGEN:
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ELECTRA 60

CAPACITEIT:
Zakhoudersysteem: 65 liter 
Verzinkte licht stalen 
binnenbak: 60 liter

GEWICHT:
33,5 kg
39 kg
(met verzinkte licht stalen binnenbak)

ELECTRA 85

CAPACITEIT:
Zakhoudersysteem: 92 liter 
Verzinkte licht stalen 
binnenbak: 85 liter

GEWICHT:
48 kg
53,8 kg
(met verzinkte licht stalen binnenbak)

OVERIGE OPTIES: 

Asbakken

Afsluitkleppen

Inhoud van de asbak: 0,1 liter

Vrijstaande voetplaat
(Enkel beschikbaar voor het 60 liter model)
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