Rolcontainers
Rolcontainers zijn prima geschikt voor het gescheiden inzamelen van
bedrijfsafval, papier/karton, glas, etensresten (swill) en overig restafval.
Geen twee bedrijfslocaties zijn echter gelijk. Met ons uitgebreide
assortiment rolcontainers adviseren wij u graag bij de keuze van
de juiste container. Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Rolcontainers

Voordelen

Met rolcontainers wordt de afvalinzameling in vaste inzamel

• Toepasbaar in iedere situatie

De ledigingsfrequentie wordt vooraf met u afgesproken

• Zeer geschikt voor afvalscheiding

en op uw specifieke situatie aangepast. Of er nu één

• Lediging aangepast aan uw situatie

lediging per maand of meerdere ledigingen per week

• Beschikbaar in vele formaten en kleuren

nodig zijn, wij regelen het voor u.

routes op een efficiënte en flexibele wijze uitgevoerd.

• Makkelijk in gebruik
• Goed te combineren met

Voor elk soort afval is er een geschikte container met

een perscontainer

een aparte kleurcodering. Zo leveren wij onder andere
blauwe containers voor de inzameling van papier/

Rolcontainers zijn geschikt voor de gescheiden

karton en gele containers voor glas. Rolcontainers zijn

inzameling van de meeste afvalsoorten en zijn

er in kunststof of metalen uitvoering en leverbaar in

toepasbaar in vele situaties en branches zoals:

verschillende maten, vanaf 120 liter tot en met 4.400

• Inzameling van bedrijfsafval, papier/karton,
glas, etensresten (swill) en kunststof
• Kantoren, bedrijfsterreinen, industrie,

liter. Rolcontainers zijn ook prima te combineren met
een perscontainer.
Heeft u in een korte tijd veel afval of constant een grote

recreatieparken, horeca

hoeveelheid afval? Dan zijn perscontainers of afzetcon

Wij bieden maatwerk en adviseren u
graag over de meest effectieve manier
om uw afvalstromen in te zamelen.

tainers een mogelijke oplossing. Ook hierover adviseren
wij u graag.
Kijk voor meer informatie op
www.klokcontainers.nl
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