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Innovatieve afvalsystemen
Leidend in vormgeving, kwaliteit en prestatie



Topklasse schoonmaak vraagt 
om topklasse afvalbeheer

U hecht veel belang aan het behouden van een opgeruimd en uitnodigend gebouw. U weet dat een goed onder-
houden gebouw meetelt in de strijd om de klant en medebepalend is voor uw imago. Dan beseft u ook dat afval-
beheer deel uitmaakt van uw totale schoonmaakstrategie. Kroonint denkt daar net zo over. Daarom bieden wij u 
complete oplossingen om uw gebouwen schoon en aantrekkelijk te houden. Van complete schoonmaaksystemen 
tot concepten voor het inzamelen van verschillende soorten afval. Een representatieve afvalbak op de juiste plaats 
zorgt voor een schonere leef- en werkomgeving.
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Een compleet assortiment door te luisteren
Kroonint luistert naar onze gebruikers en probeert ver-
volgens hun behoeften te vertalen naar innovatieve 
schoonmaakoplossingen.   

Met dezelfde filosofie, biedt Kroonint u een compleet 
assortiment van afvalsystemen dat vooruitstrevend is 
ten opzichte van het traditionele aanbod. 

Een voorbeeld is de innovatieve technologie gebruikt 
voor de Geo en Iris range; duurzaam kunststof met de 
‘looks’ van rvs. Andere voorbeelden zijn de handsfree 
bediende Hera pedaalemmers, de robuuste Titan afval-
bakken en de ruime Atlas container, allen voorzien van 
veel slimme en praktische details. 

Modern design voor moderne locaties
De Iris en de Geo range werden ontwikkeld voor 
gebruik in moderne gebouwen waar productdesign 
belangrijk is. 

Beiden zijn geproduceerd met de innovatieve ‘combined 
materials’ technologie; een combinatie van duurzaam 
kunststof met het esthetische uiterlijk van rvs. 

Het resultaat is een roestvrije en deukbestendige afval-
bak met een fraaie rvs look en vrij van zichtbare vinger-
afdrukken.  

“ Er zijn meerdere typen afvalbakken leverbaar, laat ons weten waar u naar op zoek bent! “
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Afvalsystemen
Afvalbeheer maakt een belangrijk deel uit van uw totale schoonmaak-
strategie. Daarom bieden wij u complete oplossingen om uw gebou-
wen schoon en aantrekkelijk te houden. Van complete schoonmaak-
systemen tot concepten voor het inzamelen van verschillende soorten 
afval. Een representatieve afvalbak op de juiste plaats zorgt voor een 
schonere leef- en werkomgeving

Asbakken
Elk bedrijf en elke organisatie heeft te maken met rokende mede-
werkers dus een asbak is onmisbaar. Kroonint biedt u diverse 
mogelijkheden om de sigarettenas en het afval te verzamelen. 
Zo kunt u de keuze maken voor een staande asbak, een peuken-
bak of een wandasbak.             

Containers / afvalbakken
Voor grotere hoeveelheden afval of voor locaties die worden bezocht 
door grote aantallen mensen, zoals winkelcentra of evenementen 
hebben wij containers in diverse kleuren of bijvoorbeeld vlamdovende 
afvalbakken in het assortiment.

“ Wij informeren u graag over de mogelijkheden! “



Afvalbeheer onder controle 
in elke situatie
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Druk bezochte openbare locaties
•   Luchthavens
     In- en uitcheck zones, wachtruimtes, restaurants,                     
     winkels en sanitair.
•   Beurs- en congrescentra
     Ontvangsthal, beurshallen, zalen, sanitair, 
     restaurants en catering.
•   Evenementhallen
     Entree, catering, zalen en sanitair.

Horeca
•   Hotels
     Receptie, zalen, kamers, sanitair, keuken, kantoren 
     en ontspanningsruimtes.
•   Restaurants
     Keuken, bar, zalen, garderobe, sanitair en terras.
•   Catering faciliteiten
     Uitgiftepunten, keukens, zitruimtes en terras.

Vileda Professional afvalsystemen bieden een oplossing voor elke situatie
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Druk bezochte openbare locaties
•   Ziekenhuizen en privéklinieken 
     Verpleegkamers, kantoren, publieke ruimtes, sanitair,     
     onderzoekruimtes en OK.
•   Ouderenzorg & gespecialiseerde zorg 
     Receptie, woonruimtes, verpleegkamers, sanitair en 
     gemeenschappelijke leefruimtes.

Horeca
•   Voedingsindustrie
     Afvalverzamel- en sorteerpunten van ingang 
     tot uitgang.
•   Productielocaties en handelsondernemingen 
     Magazijnen, productielijnen, goederenontvangst 
     en kantoren.
•   Winkels
     Verkoopafdelingen, sanitair, koffiecorners en kantoren.
•   Overheid en onderwijs
     Receptie, klaslokalen, kantoren, sanitair en 
     personeelsruimtes.



Geo
De duurzame en representatieve Geo afvalbakken zijn een innovatieve oplossing voor gescheiden afvalinzameling. 
De ‘combined materials’ technologie biedt de voordelen van kunststof, zoals makkelijk reinigbaar, roestvrij, deuk-
bestendig en heeft tegelijkertijd het fraaie uiterlijk van rvs. 

Geo afvalbakken zijn in 55 en 70 ltr formaat leverbaar met deksels voor specifieke afvalscheiding; met handvat, 
blauwe gleufopening of trechteropening in rood, groen of geel. Alle deksels passen op de beide formaten. Met 
behulp van de meegeleverde verbindingstukken kunnen de Geo’s gekoppeld worden. Zo maakt u uw eigen 
afvalinzamel unit. 

Speciale kenmerken
•   Duurzaam kunststof met een rvs uitstraling.
•   Ruimte sparende, langwerpige vorm - past ook bij weinig ruimte.
•   Roestvrij, deukbestendig en ‘vingerafdruk proof’.
•   Eenvoudig schoon te maken.
•   Geïntegreerde handgrepen aan de boven- en onderkant voor eenvoudig tillen, verplaatsen en legen.
•   Handige haak voor het bevestigen van de afvalzak.
•   Rubberen antislip voetjes - voorkomt verschuiven en beschermt de vloer.
•   Twee formaten - 55 ltr en 70 ltr.
•   Drie soorten deksels voor afvalscheiding - gesloten, met gleuf of trechteropening.
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Ergonomische 
handgrepenRubberen 

antislip voetjes

Modern design 

voor hedendaagse 

omgevingen
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Iris
Iris afvalbakken zijn ontworpen voor druk bezochte ruimtes. Net zoals Geo zijn de Iris afvalbakken vervaardigd vol-
gens de ‘combined materials’ technologie; alle technische voordelen van duurzaam kunststof gecombineerd met de 
fraaie ‘looks’ van rvs. Iris biedt u twee modellen; een rond, 50 ltr model met open trechterdeksels en een rechthoekig, 
60 ltr model met open deksel of terugverende klapdeksel. Alle dekselvarianten zijn in meerdere kleuren leverbaar.

Speciale kenmerken
•   Duurzaam kunststof met een rvs uitstraling.
•   Roestvrij, deukbestendig en ‘vingerafdruk proof’.
•   Eenvoudig schoon te maken.
•   Geïntegreerde handgrepen aan de boven- en onderkant voor eenvoudig tillen, verplaatsen en legen.
•   Handige haak voor het bevestigen van de afvalzak.
•   Rubberen antislip voetjes - voorkomt verschuiven en beschermt de vloer.
•   Twee modellen - 50 ltr rond model en 60 ltr vierkant model.
•   Open trechterdeksels voor het ronde model in zwart, blauw, groen, geel of rood.
•   Terugverende klapdeksels of open trechterdeksels voor de vierkante 60 ltr Iris in blauw en zwart.

Ergonomische 
handgrepen aan
de onderkant

Handige bevestigingshaak 
voor een afvalzak

Modern design voor hedendaagse omgevingen



Hera
Het Hera assortiment bestaat uit duurzame kunststof pedaalemmers in verschillende formaten en kleuren. Hera 
pedaalemmers zijn perfect inzetbaar binnen HACCP richtlijnen waarin een handsfree bediening van afvalbakken 
wordt aanbevolen. De Hera deksel sluit langzaam en geruisloos en is ideaal voor rustige omgevingen. Slimme details 
zijn de geïntegreerde antislip voetjes en een handige bevestigingshaak voor afvalzak. De afgeronde vormgeving geeft 
een strakke, moderne uitstraling. 

Speciale kenmerken
•   Deksel met dempingmechanisme - ideaal voor rustige omgevingen.
•   Handsfree - past goed binnen de HACCP richtlijnen.
•   Groot voetpedaal - makkelijk te hanteren, ook met brede veiligheidsschoenen.
•   Overlappende dekselranden - verhindert het vrijkomen van geuren.
•   Handige haak voor het bevestigen van de afvalzak.
•   Gladde en afgeronde vormgeving - mooi en gemakkelijk schoon te maken.
•   Rubberen antislip voetjes - voorkomt verschuiven en beschermt de vloer.
•   3 formaten - 35 ltr, 60 ltr en 85 ltr.
•   6 kleuren - rood, blauw, geel, zwart, beige en wit.
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3 formaten:
35 ltr, 60 ltr en 85 ltr.

Groot voetpedaal, 
voor brede veilig-
heidsschoenen 



Atlas
De Atlas is een verrijdbare afvalbak met een capaciteit 
van 100 ltr. De afvalbak is geschikt voor binnenhuis, 
buitenhuis en voor industriële toepassingen. 

Innovatieve eigenschappen van de Atlas zijn de 
hooggeplaatste beugel en extra grote wielen voor het 
gemakkelijk verplaatsen van de afvalbak. De vergren-
delingmogelijkheid en de extra ruime opening zijn 
eveneens vernieuwende details. 

Speciale kenmerken
•   Vergrendelbaar - beschermt tegen onbedoelde 
     gebruikers.
•   Extra ruime opening - gemakkelijk inwerpen.
•   Grote rubberen wielen en hooggeplaatste beugel -           
     voor het ergonomisch verplaatsen van een zwaar 
     gevulde afvalbak.
•   Handige haak voor het bevestigen van de afvalzak.
•   Deksel sluit waterdicht af, heeft afgeronde uiteinden 
     en is voorzien van sleuven voor een versnelde 
     waterafvoer.
•   Deksel beschikbaar in zwart, groen, grijs, geel, rood 
     en blauw - geeft de mogelijkheid van gescheiden 
     afval inzameling. Afvalbak zelf is altijd zwart.
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Het Titan assortiment bestaat uit robuuste afvalbakken 
voor multifunctioneel gebruik zowel binnen als buiten. 
Titan afvalbakken en deksels zijn gemakkelijk schoon 
te maken dankzij de gladde structuur. Ze zijn voorzien 
van diverse ergonomische en hygiënische details. Zacht 
aanvoelende handgrepen voor het comfortabel optillen 
en verplaatsen en speciale luchtsleuven voor het een-
voudig verwijderen van een zware, volle afvalzak zijn 
enkele voorbeelden. 

Het Titan assortiment kent twee formaten, 85 ltr en 120 ltr, 
beiden in 6 verschillende kleuren leverbaar. Optioneel 
voor de Titan 120 ltr bestaat er een open trechterdeksel. 

Speciale kenmerken
•   Zacht aanvoelende handgrepen - voor het comfor-
     tabel optillen en verplaatsen van de afvalbak.
•   Deksels van sterk kunststof met sleuven voor 
     versnelde waterafvoer.
•   Geïntegreerde handgrepen onderaan vergemak-
     kelijken het legen van de afvalbak.
•   Speciale inwendige vormgeving voor het gemakkelijk 
     verwijderen van zware, volle afvalzakken.
•   2 formaten - 85 ltr en 120 ltr.
•   Gesloten deksel met handgrepen. Voor de 120 ltr 
     variant bestaat er ook een open trechterdeksel.
•   6 kleuren - zwart, groen, grijs, geel, rood en wit. 
     Wit en geel zijn geschikt voor voeding.
•   Zonder deksel nestbaar, met deksel stapelbaar.

Titan
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Productoverzicht



pagina 11



Kroonint Protective Coating 
Planckstraat 21
3316 GS Dordrecht

T +31 (0)78 - 654 37 50
F +31 (0)78 - 618 38 24
kpc@kroonint.nl
www.kroonint.nl

Kärcher Center Rhowax
Planckstraat 13
3316 GS Dordrecht

T +31 (0)85 - 48 60 500
info@karcher-center-rhowax.nl
www.karcher-center-rhowax.nl
www.rhowax.nl

Kroonint Cleaning & Coating Products
Albert Plesmanweg 77
3088 GB Rotterdam

T +31 (0)10 - 294 69 69
F +31 (0)10 - 294 69 66
info@kroonint.nl
www.kroonint.nl

www.kroonint.nl


