


 

COVER BIN - BIOX 

De COVER BIN - BIOX is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en wordt gebruikt om 

ROLCONTAINERS esthetisch te verbergen. Deze COVER BIN - BIOX kan eventueel voorzien worden 

van een elektronische toegangscontrole en vullingsgraadmeter (op batterij).  

De COVER BIN - BIOX kan gebruikt worden als stand-alone unit of in een set van twee of meerdere 

units voor de gescheiden inzameling van afvalstromen (bv. PMD, GFT en restafval).  

Naargelang de plaatsing van de inworpopening (front- of top-opening) omvat het volledige 

assortiment de volgende uitvoeringen. 

 

 

 

 

 

 

COVER BIN - BIOX MET TOP-OPENING   

zonder of met volumebeperking (max. 22 liter/keer) 

  

uitvoering 

afmetingen  

COVER BIN - BIOX 

breedte x diepte x 

hoogte 

geschikt voor  

rolcontainers van 

COVER BIN 

BIOX 140 
620 x 675 x 1300 mm 

120 liter en 140 liter  

(maximale afmetingen, inclusief 

wielen: 480 x 560 x 1065 mm) 

COVER BIN  

BIOX 240 
720 x 850 x 1300 mm 

240 liter  

(maximale afmetingen, inclusief 

wielen: 580 x 730 x 1065 mm) 

COVER BIN 

BIOX 360 
720 x 940 x 1300 mm 

360 liter  

(maximale afmetingen, inclusief 

wielen: 580 x 830 x 1065 mm) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COVER BIN - BIOX met FRONT-OPENING 

front-opening enkel met volumebeperking (max.30 liter/keer) 

 

uitvoering 

afmetingen  

COVER BIN - BIOX 

breedte x diepte x 

hoogte 

geschikt voor  

rolcontainers van 

COVER BIN  

BIOX 360 
815 x 1035 x 1780 mm 

360 liter  

(maximale afmetingen, inclusief 

wielen: 580 x 830 x 1065 mm) 

COVER BIN  

BIOX 1100 
1535 x 1240 x 1780 mm 

1100 liter  

(maximale afmetingen, inclusief 

wielen: 1370 x 1115 x 1470 mm) 



 

TECHNISCHE BESCHRIJVING 

behuizing  

• gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal (2,5 mm dik), gecoat met epoxypoeder, vrij van zware 

metalen, met een roestwerende behandeling 

• ventilatiegaten met geurfilter 

• afgeronde bovenzijde om het afvloeien van regenwater te bevorderen, alsook het sluikstorten 

boven op de de afvalbak te beperken 

• ontworpen voor bevestiging op de grond m.b.v. vijzen (meegeleverd) 

• in de hoogte verstelbare poten in roestvrij staal 

voordeur 

• gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal bekleed met epoxypoeder, vrij van zware metalen, 

met roestwerende behandeling 

• scharnieren gemaakt van zamak 

• handgreep in polyamide (PA) 

• driekantsslot - opties: zelf sluitend slot of slot met kaartsleutel 

 

top-opening 

• gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, gecoat met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met 

roestwerende behandeling 

• zacht sluitend deksel 

• top-opening met de afmetingen 300 x 380 mm; met of zonder volumebeperkende laadbak; 

de volumebeperkende laadbak (22 liter) is enkel beschikbaar op COVER BIN - BIOX 360 

• optioneel: DIRAK-slot om opening af te sluiten 

front-opening 

• gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, gecoat met epoxypoeder, vrij van zware metalen, met 

roestwerende behandeling 

• zacht sluitend deksel 

• front-opening met de afmetingen 300 x 380 mm; enkel met volumebeperkende laadbak van 

max. 30 liter.  

kleuren 

• grijs - vergelijkbaar met Pantone 440U; andere kleuren op aanvraag. 

sleutel 

• plastieken sleutels bijgeleverd - metalen sleutels op aanvraag 

personalisatie 

• gepersonaliseerde eenkleurige zeefdruk bedrukking op de voordeur 

• stickers 


