Tulpi-bin

nieuw social design
Deze duidelijk herkenbare afvalbakken zullen door hun spraakmakende en
vrolijke vormgeving de omgeving opfleuren en bijdragen aan een oplossing voor het zwerfafval.!

Tulpi-bin openen
De schaaldelen worden met een slot aan de bovenkant van de Tulpi-bin bij
elkaar gehouden. De drie schaaldelen zijn aan de onderkant onderling met
elkaar verbonden aan een zuiger, waardoor ze altijd op hetzelfde moment
dezelfde beweging maken.

Tulpi-bin vandalisme
Door de dubbelgekromde oppervlakken van de schalen wordt de druk van
stootbelasting naar de zijkanten geleid waardoor het ontwerp minder gevoelig is voor stootvandalisme. Ook bieden de dubbelgekromde oppervlakken weerstand tegen het plakken van stickers.
De kunststof schaaldelen zijn van SMC. SMC-producten zijn slag-, kras- en
kleurvast, onderhoudsvrij, temperatuur- en corrosiebestendig. Door toevoeging van speciale additieven kan een hoge mate van vlamdovendheid
en een lage rookgasemissie worden bereikt. Een extra coating maakt de afvalbak graffiti-proof.

Tulpi-bin specificaties
De Tulpi-bin is opgebouwd uit een stevige ronde stalen poot met daaraan
een gelaste houderbak. In deze houderbak is een losse binnenbak geplaatst,
die ruimte biedt voor ruim 40 liter afval. Het geheel is omsloten door
3 gekromde schaaldelen van kunststof (SMC).
Sheet Moulding Compound (SMC) is een thermohardend, glasvezelversterkt kunststof halffabrikaat. Door een zeer hoge chemische resistentie,
sterkte en temperatuurbestendigheid is SMC bijzonder geschikt voor producten waaraan hoge eisen worden gesteld. De verouderingseigenschappen zijn zo goed dat zelfs na vele jaren buitengebruik met een hoge UV-belasting, de mechanische eigenschappen van SMC nauwelijks verminderen.
• Binnenbak volledig toegankelijk
• Alle accessoires zijn vervangbaar en ook achteraf monteerbaar;
- stankwerende klep
- asbak
- batterij inwerp
- hondenpoep inwerp
- nieuwjaarsafsluiting
• Inhoud: 42 liter
• Materiaal buitenbak: Sheet Moulding Compound
• Materiaal binnenbak: 1 mm sendzimir verzinkt staal
• Kleuren: alle RAL
• Mogelijkheid tot:
- volledig elektronisch openen en sluiten
- mood-sensoren
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