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Zakjesdispenser ECO
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Combinatieaanbieding

Zakjesdispenser «ECO» + 5.000 hondenpoepzakjes

vanaf € 135,00
Profiteer nu!

Details over deze aanbieding vindt u aan de achterkant

Bent u op zoek naar een eenvoudig en voordelig
systeem voor de uitgifte van hondenpoepzakjes en
u wenst toch een goede kwaliteit?

De «ECO» is gemaakt van RVS en is daarom extreem 
corrosiebestendig. Het is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en biedt een vulvolume tot van maximaal 
500 zakjes.

«ECO» - hondenpoepafvoer voor
kostenbewuste gemeentes!

Robidog-kwaliteit:
Randen gelast en geslepen
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Bitte ordnungsgemäss entsorgenDE

Prière d'éliminer correctementFR

Prego smaltire i rifiuti in modo adeguatoIT

Please dispose appropriatelyEN

Por favor, desechar en ordenES

Gelieve in afvalbak deponerenNL

Prosíme o likvidaci pat i ným zp sobemř ůčCZt
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Zakjesdispenser «ECO»

 
 

Materialen

Behuizing van 1,5mm dik RVS

Montagemiddelen van RVS

Alle onderdelen zijn corrosiebestendig

Kleuren

Roestvrij staal geslepen

Groen RAL 6018 met poedercoating

Antraciet-metallic DB 703 met                  

poedercoating

Afmetingen (h x b x d)

400 × 220 × 47mm

Techniek

Inhoud tot 500 zakjes.

Eenvoudig en snel onderhoud dankzij opti-
male toegankelijkheid.

Zeer robuuste uitvoering dankzij doorlopend 
gelaste hoeken.

Verschillende bevestigingsmogelijkheden.

Uitstekende waardevastheid omdat alleen 
corrosiebestendige materialen worden 
geruikt.

Montagemiddelen 

Buisbevestiging  Art.-nr. 1141-00

Wandbevestiging  Art.-nr. 1142-00

Spanbanden: 
ø  40  – 60mm   Art.-nr. 1191-00 
ø  61  – 80mm   Art.-nr. 1192-00 
ø  81 – 100mm  Art.-nr. 1193-00 
ø  101 – 120mm  Art.-nr. 1194-00 
ø 121 – 140mm  Art.-nr.  1195-00 
ø  141 – 160mm  Art.-nr.  1196-00 
ø  161 – 180mm  Art.-nr.  1197-00

Prijzen zijn excl. btw en verzendkosten. Vanaf € 3.000,00 geen verzendkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Zakjesdispenser van RVS 

Met het klassieke kubusdesign kan de «ECO» in iede-
re omgeving geïntegreerd worden. In de binnenstad 
of het centrum van kleine gemeentes – overal waar 
reeds openbare afvalbakken aanwezig zijn, kan met 
de «ECO» op eenvoudige en voordelige wijze een 
hondenpoepafvoersysteem worden gerealiseerd.

De «ECO» is ook leverbaar als set met afvalbak,      
staander en 5.000 zakjes.

Aanvragen a.u.b.!

Art.-nr. 1031-00
RVS

geslepen

Art.-nr. 1031-10
RVS

gepoedercoat 
groen RAL 6018

Art.-nr. 1031-12
RVS

gepoedercoat
antraciet metallic

Verbruiksmateriaal - hondenpoepzakjes
Blok à 100 zakjes bruin  Art.-nr. 1204-00
Blok à 100 zakjes oranje  Art.-nr. 1204-01
Blok à 100 zakjes blauw recycling  Art.-nr. 1204-R03

Combinatieaanbieding met 5.000 zakjes
Zakjesdispenser RVS geslepen
Zakjes bruin  € 135,00 Art.-nr. 9001-00
Zakjes oranje  € 135,00 Art.-nr. 9001-01
Zakjes blauw recycling € 135,00 Art.-nr. 9001-R03

Zakjesdispenser RVS gepoedercoat groen RAL 6018
Zakjes bruin  € 145,00 Art.-nr. 9002-00
Zakjes oranje  € 145,00 Art.-nr. 9002-01
Zakjes blauw recycling € 145,00 Art.-nr. 9002-R03

Zakjesdispenser RVS gepoedercoat antraciet metallic
Zakjes bruin  € 145,00 Art.-nr. 9006-00
Zakjes oranje  € 145,00 Art.-nr. 9006-01
Zakjes blauw recycling € 145,00 Art.-nr. 9006-R03

Producten op maat

De zakjesdispenser «ECO» is ook leverbaar in indivi-
duele kleurvarianten en met speciale opdruk.

1204-00 1204-01 1204-R03
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Voorbeeld Art.-nr. 9001-01 

Zakjesdispenser Art.-nr. 1031-00
5.000 hondenpoepzakjes Art.-nr. 1204-01


