Productoverzicht

Afvalbakken
voor
afvalscheiding
in kantoren

Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Om hen een handje te helpen, stelde
Rijkswaterstaat een productoverzicht op met circulaire afvalbakken van gerecycled
materiaal. Deze bakken zijn zelf ook weer recyclebaar.
BonTon
De BonTon is gemaakt van 100% gerecycled polyproyleen, verkregen uit de eigen
materiaalstromen. De bak is volledig recyclebaar en met Social Return in elkaar gezet.
De BonTon is te combineren met een afvalcontract voor het inzamelen van de
gescheiden stromen.
Prijs: € 135,00 per bak
Leverancier: BonTon, www.bonton.nl
Formaat: een bak is 77,1 cm hoog, 28 cm breed en 39,5 cm diep
Inhoud: 70 liter per bak
Afvalstromen: gft, plastic, papier, bekers en restafval.
Minimum aantal per bestelling: nee
Deze afvalbak wordt al gebruikt door: verschillende overheden en (mkb-)bedrijven.
Handig voor: gemeenschappelijke ruimten.
Minder geschikt voor: kleine keukens.
Terugname en recycling: vanaf 25 bakken (modules). Terugname na de lease is
mogelijk, waarna de bak opnieuw gerecycled wordt.

BinBang
De BinBang is een stapelbare afvaltoren, uit te breiden tot maximaal vier bakken hoog.
De BinBang wordt in Nederland gemaakt van gerecycled plastic van Nederlandse en
Belgische afkomst. De bak is geschikt voor alle afvalstromen. Het bedrijf achter de
BinBang adviseert ook over het opstellen en uitvoeren van een afvalplan en de
communicatie er omheen.
Prijs: € 50,00 per bak*
Leverancier: BinBang, www.binbang.nl
Formaat: de hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid gestapelde bakken,
één bak is 27 cm hoog, 39 cm breed en 32 cm diep.
Inhoud: 29 liter per bak.
Afvalstromen: glas, plastic, papier, karton, gft en restafval.
Minimum aantal per bestelling: vanaf 20 stuks.
De BinBang wordt al gebruikt door: Soltegro, UtrechtInc, Impact Hub, BlueCity010.
Handig voor: een kantoor met beperkte ruimte, of in de keuken.
Minder geschikt voor: grotere ruimten, zoals een grote bedrijfskantine of kantoortuin.
Terugname en recycling: vanaf een afname van 50 bakken. De prijs is afhankelijk van
de hoeveelheid afgenomen bakken. De bakken die terugkomen, worden opnieuw
ingezet, bijvoorbeeld bij scholen. Als dit niet meer mogelijk is, wordt de bak uit elkaar
gehaald en worden de onderdelen die nog in tact zijn opnieuw gebruikt. Dit is mogelijk
door het modulaire systeem. Overige onderdelen worden opnieuw gerecycled.
*De prijs is een indicatie, BinBang maakt veelal een aanbod op maat voor bedrijven.

AFVALBOX
De AFVALBOX wordt gemaakt van het materiaal kraftliner karton. Dit materiaal
wordt gemaakt van gekweekte bomen. Deze hebben volgens de leverancier meer
CO2 opgenomen dan uitgestoten wordt met de productie van de bak uitstoot.
Hierover staat meer informatie op de website. De bak is 100% recyclebaar als oud
papier. De afvalbakken worden geleverd met bestickering of logo.
Prijs: op aanvraag, afhankelijk van bestelling.
Leverancier: AFVALBOX, www.afvalbox.net
Formaat: 60, 80 of 100 cm hoog, 37 cm diep en 37 cm breed. Een andere maat is
mogelijk op aanvraag.
Inhoud: 82 liter (bij een inhoud van 60cm).
Afvalstromen: onder andere papier, gft, PMD, bekers, batterijen, plastic,
inktcardridges en restafval.
Minimumaantal per bestelling: nee
Deze afvalbak wordt al gebruikt door: CSG Willem van Oranje, PrO Prins Maurits,
gemeente Oud-Beijerland.
Handig voor: gemeenschappelijke ruimten.
Minder geschikt voor: buiten of vochtige ruimten.
Terugname en recycling: de bak wordt niet teruggenomen. De leverancier raadt aan
om de bak af te voeren als oud papier. Door de lange papiervezels is de bak nog
ongeveer 7 keer te recyclen in de papierindustrie.
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Split
Het bedrijf Lune levert verschillende bakken voor op kantoor. Volgens de leverancier
is de Split het meest geschikt voor (grotere) kantoren. De Split is leverbaar met twee,
drie of vier afvalfracties. Deze en de andere afvalbakken van Lune worden gemaakt
van gerecycled staal. Alle bakken worden op circulaire wijze gemaakt in de fabriek
in Hoogeveen. Naast de verkoop van afvalscheidingssystemen geeft Lune ook advies
over afvalmanagement en bewustwording.
Prijs: op aanvraag.
Leverancier: Lune, www.lune.nl
Formaat: 71 cm hoog, maximaal 120 cm breed en 31 cm diep.
Inhoud: variabel, tot maximaal 152 liter
Afvalstromen: geschikt voor alle stromen.
Minimum aantal per bestelling: nee
Deze afvalbak wordt al gebruikt door: scholen, universiteiten, bedrijven,
zorginstellingen en verschillende overheden.
Minder geschikt voor: de keuken.
Terugname en recycling: per systeem biedt Lune een huur/leasecontract aan.
Prijzen variëren per systeem, kleur, uitvoering en zijn afhankelijk van de afname.
Wanneer het gebruikte systeem retour komt, controleert Lune het en past het waar
nodig aan voor een nieuwe, duurzame eigenaar.

uBin
De uBin is gemaakt van 100% post consumer gerecycled plastic. De oorsprong van het
plastic is voornamelijk Brits, maar er zitten ook granulaten uit Nederland in, gescheiden
door Omrin of Midwaste. Bij zeer grote bestellingen is het mogelijk om de bakken van
volledig Nederlands kunststof te produceren. Er is een concept in ontwikkeling om de
uBin na gebruik terug te kunnen nemen en te recyclen. Op dit moment gebeurt dit nog
niet. Bij de bak komt een gratis stickervel om per uBin aan te geven voor welk afval
deze dient. Er zijn ook speciale deksels verkrijgbaar om het verschil duidelijker te
maken. De bakken kunnen aan elkaar gekoppeld worden.
Prijs: vanaf € 54,18 per stuk
Leverancier: G&B Systems, www.gnb-systems.com/#about
Inhoud: 70 liter per bak
Afvalstromen: blik, gemengd recyclebaar, papier, plastic flessen en restafval.
Minimum aantal per bestelling: 3 sets van 3 bakken of 2 sets van 5.
Deze afvalbak wordt al gebruikt door: niet bekend.
Handig voor: gemeenschappelijke ruimten.
Minder geschikt voor: kleine kantoren, in verband met een minimumaantal per
bestelling.
Terugname en recycling: op dit moment niet. Er wordt wel gewerkt aan een concept
voor financial lease, om zo de terugname te kunnen garanderen. Het is niet duidelijk
wanneer dit concept in gebruik gaat.
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Tulip
100% gerecycled materiaal en het staal bevat het maximaal mogelijke aandeel
gerecycled staal. Alle materialen zijn recyclebaar. Het inzamelmiddel wordt op maat
gemaakt, zodat de klant zelf de indeling van de afvalstromen kan bepalen. Er zijn
meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.
Prijs: € 1.104,00
Leverancier: Renewi, www.products.renewi.com
Formaat: 60 cm hoog, 60 cm breed en 98 cm diep
Afvalstromen: tot 7 verschillende reststromen naar keuze.
Minimum aantal per bestelling: nee
Deze afvalbak wordt al gebruikt door: o.a. Wageningen UR, KPMG, Philips,
PWC en Avans Hogeschool.
Handig voor: gemeenschappelijke ruimten.
Minder geschikt voor: kleinere bedrijven.
Terugname en recycling: De Tulip is te leasen vanaf circa € 22,50 per maand.
In het circulair centrum in Geldrop worden de onderdelen van producten die na
de gebruiksduur retour komen gedemonteerd, overgespoten en indien mogelijk
weer gebruikt voor nieuwe productie.

SmartBin
De Smartbin was bij introductie het eerste Cradle to Cradle gecertificeerde afval
inzamelmiddel in Nederland. Alle gebruikte onderdelen zijn getest op duurzaamheid
en andere milieuaspecten. Ook de productieprocessen van de fabrieken waar de
onderdelen worden gemaakt, werken conform deze eisen. Zo worden alle onderdelen
in Nederland geproduceerd, waardoor arbeidsomstandigheden in de fabrieken
controleerbaar zijn en de footprint van het transport tot het minimum beperkt is.
De SmartBin bestaat uit staal en kunststof. De kunststof onderdelen zijn gemaakt
van 100% gerecycled materiaal en het staal bevat het maximaal mogelijke aandeel
gerecycled staal. Alle materialen zijn recyclebaar.
Prijs: € 147,06
Leverancier: Renewi, www.products.renewi.com
Formaat: 55 cm hoog, 50 cm breed, 42 cm diep.
Afvalstromen: Er is plaats voor het scheiden van 3 tot 5 afvalstromen, zoals papier,
bekers, gft, pmd, kunststoffen en restafval.
Minimum aantal per bestelling: nee
Handig voor: onder of naast het bureau.
Minder geschikt voor: ruimten waar veel afval tot stand komt, zoals in
bedrijfskantines.
Terugname en recycling: De SmartBin is te leasen vanaf circa € 3,00 per maand.
In het circulair centrum in Geldrop worden de onderdelen van producten die na de
gebruiksduur retour komen gedemonteerd, overgespoten en indien mogelijk weer
gebruikt voor nieuwe productie.
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Download gratis pictogrammen
Rijkswaterstaat ontwikkelde standaard sets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding. Afvalbakken worden vaak
geleverd met hun eigen pictogrammen. Voor betere herkenbaarheid en uniformiteit adviseren we om de kleuren, namen en
pictogrammen van Rijkswaterstaat te gebruiken. U kunt de pictogrammen gratis downloaden via www.afvalcirculair.nl/pictogrammen.
U kunt deze bijvoorbeeld als stickers laten printen bij een copyshop in de buurt om op de bakken te plakken.
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