Afvalverzamelsystemen SILENT

Productoverzicht
SILENT Serie 120
Opbergkast voor één, twee of drie 2-wiel-afvalcontainers
met een volume tot 120 liter.

SILENT Serie 240
Opbergkast voor één, twee of drie 2-wiel-afvalcontainers
met een volume tot 240 liter.

SILENT Serie 800
Containerkast voor één 4-wiel-afvalcontainers tot 800 liter
of twee 2-wiel-afvalcontainers met een volume tot 240 liter.

SILENT Serie 1100
Containerkast voor één 4-wiel-afvalcontainers tot 1.100 liter
of twee 2-wiel-afvalcontainers met een volume tot 240 liter.

Afval verzamelen
Alles op orde
Hoogwaardige opbergkasten voor afvalcontainers zorgen
niet alleen voor een proper uitzicht, ze beschermen ook
het afval en de -container tegen klimatologische omstandigheden en ongedierte. Vaste inwerpopeningen verhinderen
overvullen en vervuiling in de omgeving. Daardoor blijft de
verzamelplaats voor afval proper en ordelijk.

Eenvoudig comfortabel
Eenvoudiger bestaat niet. Met zijn lage greep- en inwerphoogte garandeert SILENT een comfortabele toegang voor
alle gebruikers. Het intelligente sluitsysteem maakt een
eenvoudige en comfortabele bediening mogelijk.

Meer controle en minder kosten
De klaar-voor-gebruik opstelling bespaart op bouwkosten.
Intelligente sluitsystemen geven enkel de personen met
een sleutel toegang tot de afvalcontainers.
Het propere systeem laat ook de afhaling van de
containers vlotter verlopen waardoor ook hier op kosten
bespaard kan worden.

SILENT Serie 120/240
Stil en eenvoudig met één hand te bedienen

1. Dankzij het eigen ontwikkelde deur- en sluitconcept laat de SILENT zich gemakkelijk met
één hand openen.

2. Ook het kippen van de afvalcontainer kan eenvoudig
met één hand gebeuren. Door de uitsparing op de bodem
van de opbergkast blijven de wielen steken en kan de
container kantelen.

3. Eens de wielen in de uitsparing geblokkeerd
liggen en een riem het verder kantelen tegengaat,
kan het deksel met één hand geopend worden.

4. Terwijl u met uw ene hand het deksel openhoudt kan u
met uw andere hand het afval in de container werpen. En
gezien het inwerpen op ergonomische hoogte kan gebeuren
is dit uiterst handig.

Voordelen en functies

Sluiting door kantelklem
Gemakkelijk te bedienen en met geluiddemping.
Met eenvoudig cilinderslot.

Dubbel slot (optioneel)
Automatisch sluitend.

Kader in roestvrij staal met gedempte deuraanslag
Maakt het stil sluiten van de deuren mogelijk.

Roestvrij stalen boord
Als beschermende stootrand.

Kantelriem
Voorkomt dat de afvalcontainer verder kan kippen dan
mogelijk.

Uitsparing voor blokkage van de wielen
Instelbare kipranden bij afvalcontainers tot 120 liter of
uitsparing in de bodem voor containers tot 240 liter.

SILENT Serie 120
Voor 2-wielige afvalcontainers tot 120l
SILENT 121

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 63 x 69 x 110
ca. Gewicht [kg]

300

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120
Max. aantal containers

1

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Kipranden (S)

Kast: Perlmutt Schwarz, Kader: Roestvrij staal, Deur: Roestvrij staal

SILENT 122

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 117,5 x 69 x 110
ca. Gewicht [kg]

425

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120
Max. aantal containers

2

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Kipranden (S)

Kast: Eisgrau, Kader: Roestvrij staal, Deur: Reinweiss

SILENT 123

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 172 x 69 x 110
ca. Gewicht [kg]

570

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120
Max. aantal containers

3

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Kipranden (S)

Kast: Perlgrau, Kader: Roestvrij staal, Deur: Anthrazitgrau
(S) = Standaard, (O) = Optioneel

SILENT Serie 240
Voor 2-wielige afvalcontainers tot 240l
SILENT 241

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 73 x 84 x 125
ca. Gewicht [kg]

325

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120 / 140 / 240
Max. aantal containers

1

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Bodemuitsparing (S)

Kast: Perlmutt Schwarz, Kader: Roestvrij staal, Deur: Perlbeige

SILENT 242

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 137,5 x 84 x 125
ca. Gewicht [kg]

585

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120 / 140 / 240
Max. aantal containers

2

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Bodemuitsparing (S)

Kast: Perlmutt Schwarz, Kader: Roestvrij staal, Deur: Taupeviolett

SILENT 243

Technische gegevens
Afmetingen B x D x H [cm] 203 x 84 x 125
ca. Gewicht [kg]

830

Compatibele containers [l] 60 / 80 / 120 / 140 / 240
Max. aantal containers

3

Sluitsystemen

Kantelklem (S)
Dubbel slot (O)

Deuren

Roestvrij staal (S)
Deur in kleur (O)

Wielblokkage

Bodemuitsparing (S)

Kast: Perlmutt Schwarz, Kader: Roestvrij staal, Deur: Anthrazitgrau
(S) = Standaard, (O) = Optioneel

SILENT Serie 800/1100
Geruisloos en eenvoudig met één hand te bedienen

Slot met roestvrij stalen driekantsleutel om het
systeem af te sluiten.

Centraal slot voor deksels (optioneel).
Hiermee kunnen de afvalcontainers afgesloten worden
voor mensen zonder sleutel.

Hoogte 1.250 mm

Gemakkelijke bediening met één hand. Eén hand
voor het afval en één hand voor de bediening.

Ergonomische bedieningshoogte van 1.250 mm.

Deksel met onderhoudsvrije, telescoop-dempers.
Voorkomen geluidshinder, beschadigingen en
verwondingen.

Veilige afzonderlijke sluiting van de openingsﬂappen.

SILENT Serie 800/1100
Voordelen en functies

Rubberdichting bovenaan
Geluiddempend en voorkomt geurhinder.

Geluiddempende deuren
Dankzij isolatiematten.

Afsluitplint met borstels
Traploos regelbaar, tegen ongedierte en vervuiling.

Variabele geleider
Traploos regelbaar, voor optimale positionering van
de afvalcontainers in de kast.

Afvaltunnel (optioneel)
Maakt een zekere en propere vulling van 240 l
containers mogelijk.

Verwisselbare naamborden (optioneel)
Metaal, gemonteerd op ooghoogte d.m.v. speciale
vijzen.

SILENT Serie 800/1100
Voor 4-wiel-containers met een volume tot 1100 liter
SILENT 800

Technische gegevens
Afmetingen BxDxH [cm] 166 x 100 x 145
ca. Gewicht [kg]

1.070

Compatibele containers 240 / 600 / 660 / 770 / 800 [l]

Kast: Perlgrau, Deuren, Inwerpﬂappen en deksel : Anthrazitgrau

SILENT 1100

Inwerp-opening voor

Zakken tot 40l (S)
Zakken tot 60l (O)
Zakken tot 110l (O)
Papier & karton (O)

Sluitsystemen

Driekantslot (S)
Centraal dekselslot (O)

Extra’s

Afvaltunnel (O)
Naamborden (O)
Afsluitdeksel in kleur (O)

Technische gegevens
Afmetingen BxDxH [cm] 166 x 132 x 166
ca. Gewicht [kg]

1.500

Compatibele containers 240/600/660/770/800/1100 [l]

Kast: Perlgrau, Deuren, Inwerpﬂappen en deksel : Roestvrij staal

SILENT 1100 EH (1)

Inwerp-opening voor

Zakken tot 40l (S)
Zakken tot 60l (O)
Zakken tot 110l (O)
Papier & karton (O)

Sluitsystemen

Driekantslot (S)
Centraal dekselslot (O)

Extra’s

Afvaltunnel (O)
Naamborden (O)
Afsluitdeksel in kleur (O)

Technische gegevens
Afmetingen BxDxH [cm] 166 x 132 x 166
ca. Gewicht [kg]

1.520

Compatibele containers 240/600/660/770/800/1100 [l]

Kast: glad beton, Deuren (voorkant), Inwerpﬂappen en deksel (achterkant): Jadegrün

Inwerp-opening voor

Zakken tot 40l (S)
Zakken tot 60l (O)
Zakken tot 110l (O)
Papier & karton (O)

Sluitsystemen

Driekantslot (S)
Centraal dekselslot (O)

Extra’s

Afvaltunnel (O)
Naamborden (O)
Afsluitdeksel in kleur (O)

(S) = Standaard, (O) = Optionee
(1) Bij het model SILENT 1100 EH worden de containers als het ware aan de voorkant ingebracht,
de deksels zitten dan op de achterzijde.

Inwerpopeningen voor alle soorten afval
Inwerpopening 40/60 l
- Standaarduitvoering met twee inwerpopeningen voor
zakken tot 40 liter.
- Afmetingen: 356 mm x 320 mm (B x H).
- Met beschermboord voor zekere en centrale vulling van
de containers.
- Inwerpdeksel met onderhoudsvrije telescoop-dempers.
- Optioneel: Centraal slot voor inwerpdeksels.
- Optioneel: Twee inwerpopeningen 356 mm x 362 mm
(B x H) voor zakken tot 60 liter.

Inwerpopening 110 l
- Optionele inwerpopening voor grote zakken tot 110 liter.
- Afmetingen: 918 mm x 360 mm (B x H).
- Inwerpdeksel met onderhoudsvrije telescoop-dempers.
- Optioneel: Centraal slot voor inwerpdeksels.

Inwerpopening Papier & Karton
- Optionele inwerpschild voor papier & karton.
- Afmetingen: 915 mm x 150 mm (B x H).
- De smalle opening beschermt de containerinhoud tegen
regen en zorgt voor een optimalisatie van vulling van de
container.

Hoogwaardig uitzicht
Deuren, deksels en frame uit hoogwaardige materialen.

Basic

Wit aluminium

Trend

Anthrazitgrau

Premium

Roestvrij staal

Reinweiß

Perlbeige

Taupeviolett

Cremegelb

Cognacbraun

Jadegrün

lange levensduur
Kasten uit Architectonisch Beton.

Basic
De zijwanden en het dak van de containerkasten hebben een bekistingsglad oppervlak. De vulkant is met de hand
gladgestreken. Het uitzicht is dat van een lichtgrijze zichtbeton.

Zichtbeton, bekistingsglad

Trend
De zichtbare TREND-betonoppervlaktes zijn in geconditioneerde omstandigheden uitgewassen. Door een
speciale behandeling wordt het cementoppervlak door uitwassen weggenomen. Hierdoor komen de zorgvuldig
gekozen natuursteenkorrels bloot te liggen. Dit geeft aan de elementen een natuurlijk uitzicht.

Eisgrau

Perlgrau

Veronarot

Granit Mixed

Perlmutt Schwarz
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