Product-sheet

Lune en Returnity. Op onze werkplaats wordt Binc met veel liefde in elkaar gezet, en als Binc een keer
een stootje heeft gekregen of kapot is? Dan wordt hij gerepareerd zodat hij weer mee kan draaien als
Product omschrijving
een nieuwe prul enbak.
Binc – dé duurzame afvalbak gemaakt ván afval vóór afval!

Met Binc kun je afval netjes binnen één bak scheiden in verschillende afvalstromen. Zo heb je een
plek voor je plastic, papier, gft en restafval.

Binc is functioneel, maakt je schoonmakers blij, schaalbaar van 3 tot 4 stromen en niet te vergeten
een prachtig 100% Nederlands designstuk dat zeker niet zal misstaan in je ruimte.

De standaard uitvoering wordt geleverd met voorzieningen voor 3 afvalstromen. Middels 2 stangetjes
kun je de set gemakkelijk uitbreiden met een 4e fractie.
En het allermooiste van Binc? Het is een circulaire afvalbak! Dat wil zeggen dat Binc nooit verloren
gaat. Het materiaal van deze afvalbak bestaat uit gerecycled staal en kunststof uit het netwerk van
Lune en Returnity. Op onze werkplaats wordt Binc met veel liefde in elkaar gezet, en als Binc een keer
een stootje heeft gekregen of kapot is? Dan wordt hij gerepareerd zodat hij weer mee kan draaien als
een nieuwe prullenbak.
Binc is functioneel, maakt je schoonmakers blij, schaalbaar van 3 tot 4 stromen en niet te vergeten
een prachtig 100% Nederlands designstuk dat zeker niet zal misstaan in je ruimte.
Vragen? Neem contact met ons op.
KLIK HIER!

PRODUCT INFORMATIE

De standaard Binc omvat:
Productomschrijving:
Artikelnummer:
Aantal fracties:
Capaciteit:
Gewicht:
Afmeting:
Deksels:
Kleuren:

Duurzame afvalbak Binc
DA001
standaard 3 (uit te breiden naar 4)
60 L (15 + 30 + 15)
11 kg
56cm x 68cm x 36cm (bxhxd)
open óf gesloten
zwart, wit

Inclusief: Bij de eerste levering ontvang
je een stickervel voorzien van diverse
pictogrammen & 4 bijpassende afvalzakken.
Je hebt de mogelijkheid om Binc uit te
breiden met onderstaande opties.

Reserve onderdelen
Duurzame afvalbak Binc
In wit óf zwart		 € 325,Accesoires
• Wieltjes uitbreidingsset		 € 18,50

• Uitbreidingskit van 3 naar
4 stromen – twee RVS stangetjes
• Vuilniszakken uit gerecycled
materiaal
grote zakken: 42 x 90 cm.
per 1000 stuks
kleine zakken: 30 x 90 cm.
per 1000 stuks
• Sticker sleeve
• Magneet sleeve

€ 10,-

Open deksel

€ 24,50

Gesloten deksel

€ 25,75

Binnenbak 15 L

€ 18,-

€ 130,€ 100,€ 34,- p.s.
€ 48,- p.s.

Returnity is sustained by
Vebego & Veolia

