Ondergrondse containerssystemen
Wilt u de afvalinzameling modern, duurzaam en uit het zicht laten
plaatsvinden? Dan is een ondergrondse container wat voor u. De ondergrondse container biedt een unieke, efficiënte en hygiënische manier om
uw afval in te zamelen. Wilt u weten welke ondergrondse container het
beste bij u past? Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Ondergrondse containers

Voordelen

Een ondergrondse container biedt u een prima oplossing
als er beperkte ruimte voor het plaatsen van een afval-

• Plaatsbesparend

container is, of deze beter in de omgeving moet passen.

• Prima te integreren in de omgeving
• Tot 80% minder transport

Wij leveren u ondergrondse containers in diverse uit

• Kostenverlagend

voeringen. Semi-ondergrondse containers zijn voor

• Beschikbaar in diverse uitvoeringen

ruim 75% in de grond ingegraven. Hierdoor kunt u

• Goede hygiëne

grote hoeveelheden afval opslaan met een minimum
aan ruimte. Het bovengrondse gedeelte van de contai-

Ondergrondse containers zijn er in diverse soorten en

ner kunt u geheel integreren in de stijl van uw omgeving.

maten voor verschillende soorten afval en zijn toepasbaar
Ondergrondse perscontainers kunnen uitgerust

in vele situaties en branches zoals:
• Inzameling bedrijfsafval, papier/karton, kunststof, blik,
flessen, etensresten (swill), incontinentiemateriaal
• Winkelcentra, bedrijventerreinen, hotel/restaurants,
ziekenhuizen, woonwijken, recreatieparken
Wij bieden maatwerk en adviseren u
graag over de meest effectieve manier
om uw afvalstromen in te zamelen.

worden met een uniek gepatenteerd perssysteem.
Hiermee wordt het afval verdicht en kan nog meer
afval worden opgeslagen. Deze unieke systemen
worden volledig in de grond ingegraven.
Heeft u een kleinere hoeveelheid afval of in een korte tijd
veel afval? Dan zijn rolcontainers of afzetcontainers een
mogelijke oplossing. Ook hierover adviseren wij u graag.
Kijk voor meer informatie op
www.klokcontainers.nl
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