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Afvalsystemen zijn niet weg te denken binnen uw bedrijf. Van een vuurbestendige 
buitenafvalbak tot een mobiele rolcontainer en van basic tot luxe modellen, alles is 
mogelijk. Maar welke afvalsystemen sluiten nu het beste aan bij uw bedrijf? 
Schoonmaakbedrijf Succlean helpt u bij het maken van de juiste systeemkeuze(s) en kan er  
voor zorgen dat uw afval (gescheiden / ongescheiden) wordt afgevoerd. 

Inventarisatie 

Om te bepalen welke afvalsystemen het beste binnen uw bedrijf en/of bedrijfscultuur 
passen, zal er eerst samen met u een inventarisatie worden uitgevoerd. Tijdens deze 
inventarisatie wordt gekeken naar de huidige situatie van uw afvalsystemen. Doet uw bedrijf 
bijvoorbeeld aan afvalscheiding, zamelt u alles centraal in en staan de afvalsystemen wel op 
de juiste plaatsen in het bedrijf. Al deze zaken zijn belangrijk om te weten, zodat wij een 
passend voorstel kunnen aanbieden, waarmee u ook nog eens kunt besparen op uw 
afvalkosten. 

Locatie(s)  

Omdat ieder bedrijfspand uniek is en uit verschillende ruimtes bestaat, wordt er tijdens de 
inventarisatie per ruimte vastgesteld of er een afvalsysteem noodzakelijk is. Zo kunnen wij 
de exact benodigde capaciteit voor uw bedrijfspand en per ruimte in kaart brengen. 

 

LOCATIES

buiten / 
rookplaats

verkeers-
ruimtes

keuken / 
kantine

magazijn / 
produktie 
ruimtes

kantoren 

kamers
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Afvalstromen 

Welke afvalsystemen het beste in uw bedrijfspand passen, hangt mede af van de intensiteit 
en het gebruik en de afvalstromen. Het ene bedrijf heeft duurzaamheid en afvalscheiding 
als belangrijk element in de bedrijfsvoering opgenomen, terwijl andere bedrijven meer 
kijken naar het kostenaspect. Wij  zorgen ervoor dat binnen uw bedrijf de juiste 
afvalsystemen voor de bestaande afvalstromen worden geplaatst, geleegd en 
schoongemaakt. Daarnaast kunnen wij ervoor zorgen dat u ook naar het afvoeren van het 
afval geen omkijken meer heeft. Wij bieden u een alles-in-één pakket. 
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Capaciteit 

Om de juiste afvalsystemen binnen uw bedrijf te kunnen plaatsen en voor het (indien 
gewenst) afvoeren van het afval, is het belangrijk dat wij weten wat de capaciteit is per 
afvalstroom. Zo kan er worden ingezameld per liter, kilo of aantal stuks. Daarnaast kan het 
voorkomen dat er wel veel restafval (per liter) in uw bedrijf, maar er geen papier (per kilo) 
aanwezig is. 

Functionaliteiten 

Binnen de aan te bieden afvalsystemen zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunt u kiezen uit 
systemen in verschillende maten of op kleur per afvalstroom. Daarnaast zijn er 
afvalsystemen die wel of geen deksel hebben en wel of niet verrijdbaar zijn. Natuurlijk 
ontbreken ook duurzame afvalsystemen niet in ons assortiment. Het is heel goed mogelijk 
dat bijvoorbeeld een school voor andere afvalsystemen kiest dan een apotheek. 

Uitstraling 

Omdat niet iedere bedrijfsruimte of interieur hetzelfde is, zijn de afvalsystemen verkrijgbaar 
in diverse kleuren en materialen. Zo kunt u er voor kiezen om basic afvalsystemen aan te 
schaffen, maar ook afvalsystemen met een meer robuuste of luxe uitstraling behoren tot de 
mogelijkheden. Indien u ervoor kiest om uw afval te scheiden, zijn er afvalsystemen 
verkrijgbaar die met kleuren of afbeeldingen aangeven voor welk afvalproduct deze geschikt 
is. 

Prijzen en verzendkosten 
De genoemde prijzen bij de producten in deze brochure zijn de “vanaf prijzen” en exclusief 
de plaatsing- en montagekosten en BTW. Na de inventarisatie bij uw bedrijf, zullen wij u een 
passende offerte toesturen, toegespitst op uw wensen. De verzendkosten zijn € 17,50 per 
bestelling.  

Voorbeelden 

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden in de soorten afvalsystemen, zijn hieronder 
een aantal voorbeelden toegevoegd. Dit is echter een kleine greep uit het assortiment wat 
wij u kunnen aanbieden. 

Vragen??? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak 
maken om uw afvalsystemen eens onder de loep te nemen, neem dan contact op met uw 
objectleider van schoonmaakbedrijf Succlean of stuur een e-mail aan info@succlean.nl. 
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Voorbeelden & Prijzen 

VRIJSTAANDE ASBAK 

 

 
RECYCLING AFVALVAK INDOOR  
2X 41 LTR. 

  
 
PEDAALEMMER E-CUBE  
RECYCLING 28+18 LTR. EKO 

 

  

Zuil van gepoedercoat of roestvast staal met 
metalen binnenbak van 4,4 ltr. Inclusief 
bevestigingsmateriaal voor vloermontage. 

 Model: VB 025411 
 Prijs: vanaf € 141,74  
 Kleur: RVS 
 Formaat: B 240mm L 240mm H 880mm 
 Ook beschikbaar in zwart 

Recycling afvalbak van mat RVS met Fingerprint 
Proof coating. Voorzien van dubbele open 
inworpopening en metalen binnenemmers. 

 Model: VB 667796 
 Prijs: vanaf € 287,95 
 Kleur: mat RVS 
 Formaat: B 750mm L 350mm H 810mm 

Stijlvolle rechthoekige pedaalemmer met extra 
breed pedaal en 2 kunststof binnenemmers (18 en 
28 ltr). Voorzien van gedempt deksel en stay-open 
functie. Aan de binnenzijde van het deksel is ruimte 
voor een carbonfilter om geurtjes te voorkomen. 

 Model: VB 926846 
 Prijs: vanaf € 121,16 
 Kleur: mat RVS 
 Formaat: B 500mm L 345mm H 650mm 
 Ook beschikbaar in zwart, mat RVS 
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RONDE PAPIERBAK 

 

 
AFVALZAKHOUDER EKOTHINKS 3 

 

 

MOBIELE CONTAINER 
RUBBERMAID 

 

 

Metalen papierbak. 

 Model: VB 100100 
 Prijs: vanaf € 13,22 
 Kleur: zilver 
 Formaat: Ø 255 H 305mm 
 Ook beschikbaar in blauw, geel, zwart, wit, 

rood en groen 

Trio opklapbare afvalzakhouder bestaande uit een 
gegalvaniseerd buizenframe en gekleurde kunststof 
deksels. In de klepdeksels zit een extra ronde 
inworpopening/ pushklep. 

 Model: VB 113032 
 Prijs: vanaf € 26,63 
 Kleur: groen, geel, oranje 
 Formaat: B 960mm L 420mm H 820mm 

Mobiele container basis van polypropyleen met 
ergonomische handgrepen. De verzonken wielen 
besparen ruimte. Scharnierend deksel in diverse 
kleuren leverbaar (apart bestellen). 

 Model: VB 002901 
 Prijs: vanaf € 33,65 
 Kleur: beige 
 Formaat: B 505mm L 525mm H 800mm 
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SLIM JIM MET LUCHTSLEUVEN  
87 LTR. RUBBERMAID 

 

SLIM JIM CUP ’N STACK 
RUBBERMAID 

 

ECO BIN RECYCLING SET 

 

Kunststof Slim Jim container met luchtsleuven waardoor 
minder trekkracht nodig is om de afvalzak te 
verwijderen. Vier doortrekopeningen en treksluitingen 
maken vastbinden overbodig. Vaste gegoten grepen 
maken heffen en legen eenvoudiger. 

 Model: VB 186376 
 Prijs: vanaf € 52,47 
 Kleur: grijs 
 Formaat: B 279mm L 558mm H 762mm 
 Ook beschikbaar in blauw, zwart, groen, grijs, 

bruin, geel en rood 

Deksel van hoogwaardig kunststof passend op de Slim 
Jim containers 87 ltr voor het efficiënt weggooien van 
bekers. Voorzien van gebruiksvriendelijk 
bekerstapelsysteem voor extra capaciteit en reservoir 
met trechtervormige opening om spatten te 
voorkomen. Eenvoudig te legen en te reinigen. 

 Model: VB 911304 
 Prijs: vanaf € 57,64 
 Kleur: zwart 
 Formaat: B 520mm L 300mm H 100mm 

Set bestaande uit drie losse recycling compartimenten en 
een afsluitbaar deksel van kunststof. Een compartiment 
(blauw) van 7,5 liter voor papier en twee 
compartimenten (rood en grijs) van elk 3,75 liter voor 
plastic en restafval. Als inzet te gebruiken voor de 15 liter 
metalen papierbak (VB 100100). 

 Model: VB 704156 
 Prijs: vanaf € 13,10 
 Kleur: zwart, blauw, rood, grijs 
 Formaat: Ø 260 B 290mm L 260mm H 300mm 
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AFVALBAK DIN-PK 50 LTR 

 

 
BIG ASH, WESCO 

 

 
CARRO-KICK 55 LTR. 

 

Buitenafvalbak van geïnjecteerd HDPE en corrosiebestendige 
metalen delen waardoor de bak bestand is tegen rotting, vorst, 
hitte en vele chemische stoffen. De kap beschermt tegen 
inregenen en voorkomt inworp van volumineus afval. Voorzien 
van RVS plaat aan de rand voor het uitdrukken van sigaretten. 
Eenvoudige en hygiënische lediging d.m.v. driekantslot in de kap. 
Geschikt voor montage aan wand of paal. 

 Model: VB 049806 
 Prijs: vanaf € 73,31 (exclusief montage) 
 Kleur: blauw 
 Formaat: B 432mm L 340mm H 740mm 
 Ook beschikbaar in oranje, wit, groen en grijs 

Robuuste as-papierbak met zakhouder en afneembare top. Door 
het afhalen van de top kan de afvalzak verwisseld worden. 
Optioneel: grondanker. 

 Model: VB 355901 
 Prijs: vanaf € 240,60 
 Kleur: grafiet 
 Formaat: Ø 435 H 871mm 
 Ook beschikbaar in neusilber en rood 

Aluminium of RVS pedaalemmer met gedempt deksel. 
Vuurbestendig. 

 Model: VB 900055 
 Prijs: vanaf € 138,05 
 Kleur: RVS 
 Formaat: B 300mm L 300mm H 600mm 
 Ook beschikbaar in zwart en wit 


