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EEN REGELRECHTE HATTRICK

Een milieuvriendelijke inrichting van 
de kantoorruimten is tegenwoordig 
een verplicht nummer voor iedere 
onderneming.

Ook het scheiden van afval is hierbij 
een belangrijk gegeven. Hierbij 
wordt niet alleen de nadruk gelegd 
op functionaliteit maar ook op een 
aansprekend ontwerp.

De CAMPUS GOOOL biedt met zijn 
slanke plaatsbesparende uiterlijk 
ruimte voor drie afvalfracties, 
zonder dat het een obstakel is.

VOLTREFFER
VOOR HET MILIEU

Detail foto van de 45L inzetbakken Instelbaar scharnierInzetbakken met zak

CAMPUS GOOOL

ESTETISCH

Het hoogwaardige en chique design 
van de CAMPUS GOOOL past ook 
bij zorgvuldig ingerichte kantoorom-
gevingen. Door verschillende 
materiaal effecten en bijzondere 
kleuren kan de CAMPUS GOOOL 
aangepast worden aan de binnen-
huisarchitectuur. Ook de teksten op 
het bovenblad en de romp kunnen 
naar wens worden voorzien van 
specifieke bedrijfsinformatie of 
andere individuele stickers.  

100% DUURZAAM

De CAMPUS GOOOL is de meest 
duurzame oplossing voor het 
scheiden van afval, En is volle-
dig recyclebaar en kan uit 100% 
gerecycled materiaal vervaardigd 
worden. De hoge kwaliteit ga-
randeert een lange levensduur. 
De CAMPUS GOOOL maakt het 
mogelijk om op een milieuvriendeli-
jke en ergonomische wijze het afval 
in 3 afzonderlijke compartimenten 
te scheiden. Een betere scheiding 
draagt tenslotte bij in het optimaal 
recyclen van de afvalstromen.



VOOR HET MILIEU

FUNKTIONEEL

- Vloeistofdicht
- Drie eenvoudig uitneembare 45L
 inzetbakken
- Gemakkelijk te reinigen oppervlak-
 ken
- Deksel blijft geopend in iedere
 gewenste stand
- Gemakkelijk te verplaatsen
- Beschadigd de vloer niet
- Eenvoudig en hygiënisch te 
 reinigen
- Inzet klaar geleverd in een 
 kartonnen verpakking

3 x 45L

HDPE / 100% gerecycled toepasbaar

20 kg

755 mm x 1100 mm x 385 mm

Oppervlakte structuur. Materiaal effecten

Individuele inwerpopening. Vele bijzondere kleuren zijn mogelijk
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INDIVIDUEEL

- Diverse materiaaleffecten
- Individuele bestickering
- Meerdere inwerpopeningen
- Vele kleur mogelijkheden
- Keuze vrijheid voor de afval-
 stromen

MILIEUVRIENDELIJK

- Duurzame oplossing voor kan-
 toren met een milieu vriendelijke
 focus
- 100% recyclebaar
- Hoge kwaliteit voor een lange 
 levensduur
- Economisch en ecologisch oploss-
 ing als vervanger voor alle losse 
 afvalkorfjes
- Aantoonbare reductie van
 ledigingshandelingen
- Reductie van het aantal plastic
 afvalzakken
- Zuivere afvalstromen door betere
 scheiding
- Vervaardiging uit tot 100% gere-
 cycled materiaal is mogelijk



AFHAALSYSTEMEN

VERRIJDBARE AFVAL- EN 

RECYCLECONTAINERS

BRENGSYSTEMEN

(SEMI-) ONDERGRONDSE 

AFVALCONTAINERS

BIO SELECT

COMPOST- EN GFT-

CONTAINERS

CONTAINERS VOOR  

GEVAARLIJKE STOFFEN

MOBIELE BRANDSTOF- 

CONTAINERS

MOBIELE OLIEVERVERSINGSUNITS

PUBLIC FURNISHING

AFVALBAKKEN VOOR DE 

OPENBARE RUIMTE

CONTAINERMANAGEMENT

DISTRIBUTIE, REGISTRATIE,

INZAMELING EN RECYCLING

ESE is de leidende fabrikant van tijdelijke opslagoplossingen voor afval en recyclebare materialen in Europa. 

Wij vullen ons uitgebreide productassortiment aan met een volledig serviceaanbod, vanaf containermanagement 

tot en met de recycling van producten aan het einde van hun levensduur. Onze specialisten op elk gebied 

ontwikkelen oplossingen die voldoen aan de eisen van de klant. Wij werken altijd volgens het principe van de 

grootst mogelijke duurzaamheid, vanaf de productontwikkeling en productie tot en met de eindlevering.

ESE – RUIMTE VOOR WAARDEVOLLE AFVALSTOFFEN        
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