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De nieuwe Nexus® Evolution 
afvalscheidingsbak is de perfecte 
oplossing voor uw recycling vereisten.
De veelzijdige Nexus Evolution is 
ideaal voor het verzamelen van tot wel 
vier aparte afvalstromen in één grote 
afvalbak, zodat u uw eigen moderne 
afvalscheidingsbak kunt samenstellen.
Met 3 modellen, 5 configuraties en meer 
dan 50 verschillende inwerpopeningen 
zou de Nexus Evolution wel eens één van 
de meest flexibele afvalscheidingsbakken 
op de markt kunnen worden!

Recycling is aan het 
evolueren!
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3 modellen, 5 configuraties 
en meer dan 50 verschillende 
inwerpopeningen zijn beschikbaar.

Duo model

Trio model

Quad model

De kleur gecodeerde inwerpopeningen kunnen 80 liter of 
40 liter van de door u gekozen afvalstroom verzamelen 
zodat u een unieke Duo, Trio of Quad afvalscheidingsbak 
kunt samenstellen die het beste aansluit bij uw vereisten.   

De open inwerpopening zorgt voor gebruiksgemak, 
terwijl het klapdeksel onooglijk afval verbergt en helpt 
om geurtjes in de afvalbak te houden. Dankzij het 
unieke dekselontwerp kunnen inwerpopeningen aan 
elkaar worden verbonden met behulp van de optionele 
verbindingskit. De inwerpopeningen kunnen worden 
geopend als één volledig deksel of zonder deze kit, als 
individuele panelen.
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Ontwerpkenmerken
• 160 liter inhoud in de Duo (80/80L), Trio

(80/40/40L) en Quad (40/40/40/40L) modellen
• Vervaardigd uit Durapol™

• De inwerpopeningen kunnen in elke configuratie
worden geplaatst*

• Kleur gecodeerde inwerpopeningen en
afvallogo’s moedigen aan om afval in het juiste
vak weg te gooien

• Scharnierend deksel met blokkeerfunctie
• Zakhoudersysteem voor elke individuele

afvalstroom
• Smal, ruimtebesparend ontwerp zorgt voor

flexibele plaatsingsmogelijkheden
• Symmetrische bak, te benaderen van zowel voor- 

als achterzijde

Optionale accessoires
• Slot met sleutel (standaard bij de inwerpopening

voor vertrouwelijke documenten)
• Set wieltjes met twee wielen en handvat voor

eenvoudig manoeuvre
• Posterkit
• Tussenschot voor afvalstromen (standaard

meegeleverd bij de inwerpopening voor
vertrouwelijke documenten en de inwerpopening
voor bekertjes en vloeistof)

• Verbindingskit voor inwerpopeningen
• Diverse opties voor bevestiging op de grond
• Personalisatie

*  Uitzonderingen gelden voor de inwerpopening voor vertrouwelijke
documenten en inwerpopening voor bekertjes en vloeistoffen. Neem
voor meer informatie contact op met ons verkoopteam.
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Nexus® Evolution 
afvalscheidingsbak voor 
bekertjes
Om u te helpen bij het implementeren van een efficiënt bekertjes 
recyclingprogramma, bieden wij deze afvalscheidingsbak voor 
bekertjes aan. De inwerpopening voor bekertjes en afvalvloeistoffen 
zorgt voor gemakkelijke verzameling van tot wel 100 gebruikte 
bekertjes en 8 liter afvalvloeistof. De bak biedt ook ruimte aan twee 
40 liter kleur gecodeerde inwerpopeningen om uw eigen unieke 
afvalscheidingsbak voor bekertjes samen te stellen.

De afvalscheidingsbak voor bekertjes zorgt ervoor dat dit afval 
geen andere recyclebare afvalstromen vervuilt, waardoor u uw 
recyclingpercentages voor bekertjes kunt verhogen en geld kunt 
besparen op afvalinzameling!
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Samenstelling
Bak: Durapol™ 
Inwerpopeningen: Durapol 
Tussenschotten: Ecoboard™

Afmetingen
Inhoud: 160 liter
Hoogte: 851mm
Breedte: 956mm
Diepte: 430mm
Gewicht:
Duo model: 15,3kg
Trio model: 15,7kg
Quad model: 16kg
afvalscheidingsbak voor bekertjes: 22,5kg

Kleuren
Bak: zwart*, antracietgrijs, pastelgrijs
* De zwarte bak bestaat voor 15% uit gerecycled
materiaal

Inwerpopening opties/kleuren  
Inwerpopening voor flessen of blikjes
rood, oranje, geel, grijs

Inwerpopening voor papier  
pastelblauw, pastelgroen, grijs

Open inwerpopening
pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, lime 
groen, donkergroen, grijs, zwart

Inwerpopening met klapdeksel  
pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, lime 
groen, donkergroen, grijs, zwart

Inwerpopening voor bekertjes en vloeistoffen  
Bruin

Afmetingen

Onze inwerpopening voor vertrouwelijke 
documenten is standaard voorzien van een 
sluitingssysteem met sleutel aan de voorkant 
van de bak. (Een slot met sleutel kan als extra 
accessoire worden geleverd bij alle andere 
inwerpopeningen).
Bij deze inwerpopening wordt standaard 
een tussenschot meegeleverd om de inhoud 
te verbergen en ervoor te zorgen dat uw 
vertrouwelijke afval veilig is.

Inwerpopening voor 
vertrouwelijke documenten



Met grote oppervlakken voor personalisering 
aan de voor- en achterkant van de bak 
en de verdiepte delen aan de zijkanten is 
de Nexus Evolution ideaal om reclame- 
en/of bedrijfscampagnes weer te geven. 
Deze oppervlakken kunnen ook worden 
gebruikt om de zichtbaarheid van uw 
recyclingprogramma te vergroten.  
Neem vandaag nog contact op met 
ons verkoopteam om onze gratis 
presentatieservice te bespreken!  

Personalisatie
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Praat vandaag nog met ons over uw recyclingvereisten. 
Bel 0800 288 1212 of neem online contact met ons op via LiveChat.

  

LH/

recycleer 
Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !
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