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Asbaktegel Junior

Asbaktegel Comfort

De Asbaktegel Junior is het basis model asbaktegel uitgevoerd in
gegalvaniseerd staal. Voorzien van een binnenbak met Hengsel en
daar door gemakkelijk met de hand uit te nemen en eenvoudig te
ledigen. Het verzinkt scharnierende stalen rooster wordt met een
slot vergrendeld. Standaard voorzien van goede hemelwaterafvoer door de geperforeerde bodem van de binnenbak.
Toepassing
Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, sportlocaties, rookplekken,
bedrijfspanden, Tip in combinatie met een signaal tegel weet ook
de bezoeker van uw pand de Junior te vinden.
Uitvoering
Afmetingen

30,0 x 30,0 en 14,0 cm diep

Verankering

Verlijming

Vergrendeling

Slot en scharnieren

Materiaal

Verzinkt staal

Ledigen

Manueel

al vanaf

€ 99,(ex.btw)

Asbaktegel classic
De Asbaktegel Classic is uitgevoerd met een robuust werpscherm,
voorzien van een opvallende kleur en boodschap en nodigt uit tot
gebruik. De Classic is zeer geschikt voor plaatsing bij een ingang
tegen de muur, border of kolom. Standaard voorzien van een
opvallende sticker met de asbaktegel icoon met de optie van een
opmaak in de huisstijl van uw organisatie. Het scherm heeft een
hoge attentiewaarde en is standaard voorzien van een Full Collor
opdruk met kras- en UV bestendig laminaat. Standaard voorzien
van goede hemelwaterafvoer door de geperforeerde bodem van
de binnenbak. De lediging en borging zoals de asbaktegel junior.
De grotere afmeting qua diepte maakt het dat de Classic zeer
geschikt is voor drukke locaties.
Toepassing
Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, sportlocaties,
rookplekken, bedrijfspanden.
Uitvoering

De Asbaktegel Comfort is de nieuwste telg in het Asbaktegel assortiment vanwege het unieke en leeg- en sluitsysteem is het een
zeer gebruiksvriendelijk, hygiënisch en geschikt voor gebruik in de
openbare ruimte. De lediging van de binnenbak kan met behulp
van een tegelsleutel gemakkelijk en worden uitgenomen en teruggeplaatst . Standaard voorzien van goede hemelwaterafvoer
door de geperforeerde bodem van de binnenbak. De Asbaktegel
Comfort kunt u door middel van de bijgeleverde grondankers vandalisme bestendig borgen.
Toepassing
Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, sportlocaties, rookplekken,
bedrijfspanden, winkelcentra.
Uitvoering
Afmetingen

30,0 x 30,0 en 25,5 cm diep

Verankering

Standaard

Vergrendeling

Slot

Materiaal

Verzinkt staal

Ledigen

Tegelsleutel

Werpscherm

Optioneel

€ 1 69,-

De Asbaktegel Comfort XL is de tweede nieuwe telg in het Asbaktegel assortiment vanwege het unieke en leeg- en sluitsysteem is
het een zeer gebruiksvriendelijk, hygiënisch en geschikt voor
gebruik in de openbare ruimte waar veel mensen in korte tijd
samen kommen. De lediging van de binnenbak kan met behulp
van een tegelsleutel gemakkelijk worden uitgenomen en terug
geplaatst. Standaard voorzien van goede hemelwaterafvoer door
de geperforeerde bodem van de binnenbak. De Asbaktegel
Comfort kunt u door middel van de bijgeleverde grondankers
vandalisme bestendig borgen.
Toepassing
Op plaatsen waar grote groepen mensen in korte tijd samen komen o.a.
Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, sportlocaties, rookplekken,
bedrijfspanden, winkelcentra, bioscopen, horeca,enz.
Uitvoering

30,0 x 30,0 en 20,0 cm diep

Verankering

Verlijming

Afmetingen

50,0 x 50,0 en 25,5 cm diep

Vergrendeling

Slot en scharnieren

Verankering

Standaard

Materiaal

Verzinkt staal

Vergrendeling

Slot

Ledigen

Manueel

Materiaal

Verzinkt staal

Werpscherm

Standaard

Ledigen

Tegelsleutel

€ 149,(ex.btw)

(ex.btw)

Asbaktegel comfort XL

Afmetingen

al vanaf

al vanaf

al vanaf

€ 295,(ex.btw)

Asbaktegel comfort XXL
De Asbaktegel Comfort XXL is de derde nieuwe telg in het Asbaktegel assortiment vanwege
het unieke en leeg- en sluitsysteem is het een zeer gebruiksvriendelijk, hygiënisch en geschikt
voor gebruik in de openbare ruimte waar veel mensen in korte tijd samen kommen.
De lediging van de binnenbak kan met behulp van een tegelsleutel gemakkelijk worden
uitgenomen en teruggeplaatst . Standaard voorzien van goede hemelwaterafvoer door
de geperforeerde bodem van de binnenbak. De Asbaktegel Comfort kunt u door middel van de bijgeleverde grondankers vandalisme bestendig borgen.
Toepassing
Op plaatsen waar grote groepen mensen in korte tijd samen komen
o.a. Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, sportlocaties, rookplekken,
bedrijfspanden, winkelcentra, bioscopen, horeca,enz.
Uitvoering
Afmetingen

60,0 x 60,0 en 25,5 cm diep

Verankering

Standaard

Vergrendeling

Slot

Materiaal

Verzinkt staal

Ledigen

Tegelsleutel

al vanaf

€ 349,(ex.btw)

Accessoires
Tegelsleutel

Icoon- / Signaaltegel

Sokkel hout

Met de tegelsleutel kunt u de asbaktegel
uit de comfort serie openen en ledigen.
De sleutel is separaat te bestellen en
universeel voor alle modellen.

Een tegel voor plaatsing naast de
asbaktegel. Voorzien van het wegwerpicoon en antislip laag. De tegel zal de
zichtbaarheid van asbaktegel vergroten
en daarmee de efficiëntie verhogen.
Daarnaast blijft de tegel net als de asbaktegel vlak met de betrating, het is zo
geen sta in de weg en daarom geschikt
voor plaatsing in voetgangersgebieden.

De Asbaktegel in combinatie met een
houten sokkel. De Asbaktegel met de
volledige functionaliteit maar dan op
een verhoging. Ideaal toepasbaar in
omstandigheden die niet toelaten om
de Asbaktegel in de bestrating dan wel
verharding te plaatsen. De sokkel kan op
meerder manieren worden verankerd
en is voorzien van verstelbare poten.
De houten sokkel is standaard vervaardigd
van verantwoord gekapte lariks
bomen. Het hieruit verkregen hout
wordt verwerkt door de wind aangedreven ambachtelijke houtzaagmolen
“de Rat” in IJlst.
De daadwerkelijke sokkel laten wij
vervaardigen door
sociale werkvoor
ziening NV Emaptec in Sneek.

Prijs: € 19,50
(ex. btw)

Prijs: € 49,00
(ex. btw)

› Robuust en vandalisme bestendig
› Eenvoudig te plaatsen in
iedere soort bestrating
› (Regen-) waterafvoer
› Verstoort het straatbeeld niet
› Signalering door
slijtvaste icoontegel
› Kostenbesparend
› Eenvoudig schoon te maken
› Mileuvriendelijk & duurzaam

Binnen Emmer voor
The Asbaktegel Classic
Een losse binnen emmer is de oplossing
voor een snelle wisseling en geeft tijd
om deze grondig te reinigen bij elke wissel dus een schone binnen emmer.

Prijs: € 19,95
(ex. btw)

Prijs: € 149,00
(ex. btw)

Sokkel beton
De asbaktegel in combinatie met een
betonnen sokkel. De Asbaktegel met
de volledige functionaliteit maar dan
op een verhoging. Ideaal toepasbaar in
omstandigheden die niet toelaten om
de Asbaktegel in de
bestrating dan wel
verharding te
plaatsen.

Prijs: € 149,00
(ex. btw)

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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