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Linnen- en Afvalverzamelaars
De roestvrij stalen verzamelaars zorgen voor het 
gemakkelijk en hygiënisch ophalen van vuil linnen 
en afval. Door de linnenverzamelaar uit te rusten 
met een bodemplaat kan die als afvalverzamelaar 
worden gebruikt. De mobiele verzamelaars zijn 
beschikbaar in verschillende groottes en types voor 
verschillende doeleinden. 

Alle modellen zijn gefabriceerd uit roestvrij staal en 
alle lasnaden zijn rondom gelast voor een optimale 
sterkte en hygiëne. Wanneer u kiest voor een lin-
nen- of afvalverzamelaar met deksels, kan u de 
kleuren van de deksels kiezen en dient u deze door 
te geven met de bestelling.

De verzamelaars zijn voorzien van rubberen Care 
ringen welke ontworpen zijn voor zakken van onge-
veer 600 x 1000 mm (vlak gemeten).

❱ ❱ Rubberen Care ring

De rubberen Care ring zorgt ervoor dat de linnen- of afvalzak stevig en hygiënisch op zijn 
plaats blijft. Deze is zo ontworpen dat de buitenkant van de zak niet vuil kan worden en 
de ring makkelijk te reinigen is.

❱ ❱ Pedaalbediening

Het pedaalmechanisme bestaat uit mooi afgeronde onderdelen. Het systeem is ergono-
misch, robuust en onderhoudsvrij.

Dankzij de rubberen Care ring zijn de zakken stevig en hygiënisch bevestigd.

❱ ❱ Soft-closing systeem

Het scharnier heeft geen zwakke punten en is voorzien van een geïntegreerd soft-
closing systeem. Het soft-closing systeem zorgt ervoor dat het deksel stil en zachtjes 
dicht gaat.
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❱ ❱ Linnen- en Afvalverzamelaars - Basismodellen zonder accessoires

❱ ❱ 1-ring zonder accessoires

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00005 1-ring zonder accessoires 400 x 500 x 910 mm

❱ ❱ 2-rings zonder accessoires

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00006 2-rings zonder accessoires 750 x 500 x 910 mm

❱ ❱ 3-rings zonder accessoires

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00007 3-rings zonder accessoires 1100 x 500 x 910 mm

❱ ❱ 4-rings zonder accessoires

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00008 4-rings zonder accessoires 1450 x 500 x 910 mm

❱ ❱ 4-rings zonder accessoires - vierkant

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00009 4-rings zonder accessoires - vierkant 1100 x 750 x 910 mm
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Linnen- en Afvalverzamelaars - Accessoires

❱ ❱ ABS Deksels

Artikelnummer Beschrijving

20003 00017 Blauw

20003 00023 Groen

20003 00024 Geel

20003 00025 Bruin

20003 00026 Rood

20003 00027 Wit

❱ ❱ Pedaal

Artikelnummer Beschrijving

20003 00210 Een te voorzien per ring

Wanneer u kiest voor linnen- of afvalverzamelaars met deksels, kan u de kleuren van de deksels kiezen en dient u 
deze door te geven met de bestelling.

❱ ❱ Kleurvoorbeelden van de deksels
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❱ ❱ Linnen- en Afvalverzamelaars - Accessoires

❱ ❱ Duwbeugel

Artikelnummer Beschrijving

20003 00016 Een per verzamelaar

❱ ❱ Ontsmettingsdispenser

Artikelnummer Beschrijving

20003 00268 Dispenser 500 - 1000ml

❱ ❱ Bodemplaat om de afvalverzamelaars te confgureren

Artikelnummer Beschrijving

20003 00258 1-ring

20003 00001 2-rings

20003 00002 3-rings

20003 00003 4-rings

20003 00004 4-rings - vierkant

❱ ❱ Rubberen Care-ring

Artikelnummer Beschrijving

20003 00221 Een te voorzien per ring
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Shutty Afvalverzamelaars en Gekoppelde Shutty
De Shutty is geschikt voor het luchtdicht ophalen van 
afval. De afvalverzamelaar opent en sluit dankzij de 
pedaalbediening, gedeeltelijk bedekt met kunststof. 

Bij het openen van de Shutty blokkeert de wagen 
automatisch en kan deze niet meer wegrollen. 

Aan de luchtdichte sluitingsring is een klem voorzien 
voor afvalzakken van 575 x 1000 mm (vlak geme-
ten) met een capaciteit van 70 liter.

De gekoppelde combinatiewagens zijn ontworpen 
voor het ophalen van vuil linnen en afval. Ze combi-
neren de verzamelaar en de Shutty.

❱ ❱ Luchtdichte sluitingsring

De rubberen sluitingsring zorgt ervoor dat de afvalzak steeds luchtdicht gesloten blijft. 
Dankzij het pedaalmechanisme kan de ring makkelijk en hygiënisch geopend worden.

❱ ❱ Roestvrij stalen ontwerp

Het frame is vervaardigd uit roestvrij staal waardoor de Shutty volledig kan gereinigd 
worden.

❱ ❱ Extra klem

De Shutty is uitgerust met een extra kunststof klem, zodat afvalzakken goed op hun 
plaats gehouden worden tijdens verplaatsingen.

Het eenvoudige en stevige mechanisme van de afvalverzamelaar zorgt ervoor dat de afvalzak steeds 
luchtdicht gesloten blijft.
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❱ ❱ Shutty Afvalverzamelaars

❱ ❱ Shutty afvalverzamelaar

Artikelnummer Inhoud Buitenafmetingen

20004 00012 70 l 500 x 600 x 990 mm

20004 00011 40 l 500 x 600 x 830 mm

❱ ❱ Shutty voor muurbevestiging

Artikelnummer Inhoud Buitenafmetingen

20004 00005 70 l 390 x 600 x 790 mm

❱ ❱ Stationaire Shutty

Artikelnummer Inhoud Buitenafmetingen

20004 00015 70 l 470 x 600 x 990 mm

20004 00016 40 l 470 x 600 x 830 mm
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❱ ❱ Gekoppelde Shutty Afvalverzamelaars

❱ ❱ Combinatiewagen met 1 ring en Shutty

Artikelnummer Beschrijving

20003 00005 1-ring zonder accessoires

20004 00012 Shutty afvalverzamelaar

20004 00009 Koppelsysteem

❱ ❱ Combinatiewagen met 2 ringen en Shutty

Artikelnummer Beschrijving

20003 00006 2-rings zonder accessoires

20004 00012 Shutty afvalverzamelaar

20004 00009 Koppelsysteem

❱ ❱ Combinatiewagen met 3 ringen en Shutty

Artikelnummer Beschrijving

20003 00007 3-rings zonder accessoires

20004 00012 Shutty afvalverzamelaar

20004 00009 Koppelsysteem
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Etagewagens: Open - Gesloten - Gekoppeld

We kunnen in ons assortiment ook verschillende types etagewagens aanbieden. Gelieve uw Account 
Manager of onze klantendienst te contacteren om het ruimer aanbod te bespreken.

© BELINTRA, NV - ETAW/PS/NL/0001 - 01/2021

De 1-delige etagewagens worden gebruikt voor de 
verdeling van proper linnen. De 2-delige kunnen 
worden ingezet voor hetzelfde en gelijktijdig ophalen 
van vuil linnen.

Het robuuste frame is gemaakt van AISI 304 roest-
vrij staal (1.4301), volledig TIG gelast bij alle ver-
bindingen om het binnendringen van water en vuil-
ophoping te voorkomen, wat een perfecte hygiëne 
garandeert. Bodem, planken en scheidingswand zijn 
gemaakt van 18 mm dikke houten panelen, bedekt 
met melanine plaat en met ABS-profielen langs de 
rand. De twee buizen die boven het werkblad lopen, 
vormen een comfortabele duwbeugel.
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❱ ❱ Etagewagens: Open - Gesloten - Gekoppeld

❱ ❱ Gesloten 2-delige (proper/vuil) etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00369 2 plateau’s binnenin + werkblad + 2 ringen 350x255 1120 x 1410 x 500 mm

❱ ❱ Open 2-delige (proper/vuil) etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00370 2 plateau’s + werkblad + 2 ringen 350x255 1120 x 1100 x 660 mm

❱ ❱ Gesloten 1-delige etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00371 2 plateau’s binnenin + werkblad + lade 1320 x 680 x 660 mm
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Afvaltransportwagens
Deze aluminium wagens worden ingezet voor het 
verzamelen van vuil linnen en afval.

De binnenkant van de wagen kan eenvoudig gerei-
nigd worden met water, de optionele aftapkraan 
zorgt er immers voor dat men het water makkelijk 
kan laten weglopen.

❱ ❱ Frontpaneel

De afvaltransportwagen is uitgerust met een deksel en een frontpaneel dat deels naar 
beneden klapt om het laden en lossen te vergemakkelijken.

❱ ❱ Sluiting

De sluiting op het scharnier blokkeert het deksel in open toestand zodat deze niet kan 
dichtvallen.

De afvaltransportwagen is uitgerust met een deksel en een frontpaneel dat deels naar beneden klapt 
om het laden en lossen te vergemakkelijken.

❱ ❱ Aftapkraantje

De binnenkant van de wagen kan eenvoudig gereinigd worden met water, de optionele 
aftapkraan zorgt er immers voor dat men het water makkelijk kan laten weglopen.
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❱ ❱ Afvaltransportwagen

Artikelnummer Volume Buitenafmetingen

20006 00008 720 l 1090 x 690 x 1515 mm

20006 00027 1100 l 1410 x 730 x 1515 mm

❱ ❱ Afvaltransportwagen met aftapkraantje

Artikelnummer Volume Buitenafmetingen

Op aanvraag 720 l 1090 x 690 x 1515 mm

Op aanvraag 1100 l 1410 x 730 x 1515 mm

❱ ❱ Afvaltransportwagens
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