
FACILITEER: 
Zorg dat er genoeg afvalbakken beschikbaar zijn door de 
hele school en doe zelf ook mee! Door het goede voorbeeld 
te geven inspireer je de leerlingen om het na te doen.

Deze flyer en catalogus geeft inzicht in een selectie van 
afvalbakken die je kunt gebruiken voor afvalscheiding op 
school. Uiteraard zijn er meerdere oplossingen. 
Neem hiervoor contact op met je vaste Lyreco contactpersoon: 

LYRECO.BE
CUSTOMER.BE@LYRECO.COM
BE 04 361 99 23

LYRECO.NL
CUSTOMER.NL@LYRECO.COM
NL 088 60 32 001

VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Naast de producten voor afvalverzameling   

bestaat ons assortiment o.a. uit: afvalzakken,   
persoonlijke beschermingsmiddelen, kantoor-,   
catering- en hygiëneartikelen.

• Eén vast aanspreekpunt voor al deze productgroepen

• Besparen op indirecte kosten

• Levering middels eigen transport en Co2 neutraal

• Franco levering

• Collectief inkoopvoordeel

• Je koopt bij een familiebedrijf, lokaal.

• Alle bekende merken o.a.: Rubbermaid, Brabantia,  
Wesco, Vepa, Eko

• Assortiment van meer dan 1999 ledigingsmiddelen:  
van budget, personaliseerbaar, 100% circulair,  
binnen en buiten, premium tot thema.

Kinderen zijn de toekomst! Wanneer we de nieuwe 
generaties leren dat afval scheiden belangrijk is, maken we 
de wereld steeds een stapje duurzamer. Zo transformeer 
je een leeg flesje drinken tot een waardevolle grondstof.
De belangrijkste redenen om afval in het onderwijs te 
scheiden, en te streven naar een afvalvrije school zijn 
bekend.

AFVAL SCHEIDEN IS HIP! EN NOODZAKELIJK. 
STEEDS MEER SCHOLEN PAKKEN DIT OP MET 
HUN SCHOLIEREN. DOE JIJ MEE?

Afval scheiden heeft een positieve invloed  
op het milieu.
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2
Afvalscheiding en afvalpreventie leiden tot  

kostenbesparing.

3
Het maakt de leerlingen enthousiast  

voor een beter milieu.



BrickBin 100% circulair

De meest duurzame en circulaire afvalbak die er verkrijgbaar 
is. Door ze naast elkaar te plaatsen krijg je een modulair 
afvalscheidingsstation. Nederlandse productie gemaakt van 
gerecycled plastic (HDPE) bestaande uit doppen en verpakkingen 
die middels een rotatiegietproces vervaardigd wordt. 100% 
circulair. De afvalscheidingsunit heeft een scharnierend deksel 
met gekleurde aluminium plaat voorzien van symbool en tekst om 
de afvalstroom aan te duiden.De meest duurzame en circulaire 
afvalbak die er verkrijgbaar is. Door ze naast elkaar te plaatsen 
krijg je een modulair afvalscheidingsstation. Herkenbaar door 
stickers en verschillende kleuren dekselplaten per afvalstroom. 
De BrickBin is naar keuze gemaakt van gebruikt plastic, kunstgras 
of koffiedik. Van alle gangbare kunststofsoorten kunnen wij de 
BrickBin maken.

Modulaire 
afscheidingsmodules  
60 liter

Creëer je eigen scherp geprijsde afvalscheidingsstation. 
De top is in verschillende kleuren beschikbaar om de 
diverse afvalstromen te onderscheiden.

1. MODULAIRE AFVALSCHEIDINGSUNIT

Slim Jim Recyclingstation

Rubbermaid Slim Jim. Deze flexibele recyclingoplossing biedt 
een ontwerp dat gezien mag worden, dit in combinatie met 
een doordachte functionaliteit. Recycling op maat: er is keuze 
uit 5 verschillende kleuren om de recyclingstations op te zetten 
naargelang de specifieke wensen. Eenvoudig kunnen de 
verschillende modules aan elkaar worden gekoppeld, zo kunnen er 
meerdere afvalstromen gemaakt worden, ieder te personaliseren 
met hun eigen aanduiding.

De afvalbakken zijn voorzien van luchtsleuven, hierdoor zijn de 
vuilniszakken die erin gaan eenvoudig eruit te halen. Een treksluiting 
helpt verder om de zakken vast te maken en op te bergen. De 
componenten kunnen worden aangebracht zonder de hulp van 
gereedschap. De inhoud van de afvalcontainers bedraagt 87 liter.



2. KINDVRIENDELIJKE AFVALBAK. 

3. MAATWERK: NET EVEN 
EEN ANDER VERZOEK?

Afvalbak met gezicht van slagvast polyester. Deze oplossing is een 
leuke manier om de kinderen aan te moedigen om afvalbakken te 
gebruiken. Afval wordt in de mond  gegooid. Het is ideaal voor 
speeltuinen, basisonderwijs, peuterspeelzaal en parken.

Personaliseerbaar

Stoere afvalbak van staal in de vorm van een olievat, voorzien 
van een vlamvertragend deksel. Een opvallende verschijning op 
iedere locatie. De olievaten zijn geschikt voor alle soorten afval, 
waardoor ze ook ingezet kunnen worden voor afvalscheiding. 
Zet ze op een rij of in een groepje bij elkaar voor een bijzonder 
afvalscheidingsstation. Tevens te personaliseren met diverse 
(reclame)uitingen. Standaard in zwart, andere kleuren op 
aanvraag. Verkrijgbaar in 120 en 200 liter.

PETman

Grote afvalbak van hoogwaardig kunststof voor het inzamelen van 
(pet)flesjes. Met zijn opvallende verschijning moedigt de PETman 
fles aan tot het scheiden van flesjes. Bijpassende afvalzakken 
houden de binnenkant schoon. Wikkel apart leverbaar (en vanaf 5 
stuks te personaliseren). Een ideale oplossing voor evenementen, 
horeca, festivals en sportverenigingen. Leverbaar in verschillende 
(standaard) kleuren. 



4. HOUDT DE OMGEVING SCHOON

Buiten Afvalbak DIN-PK 50 liter

Buitenafvalbak van geïnjecteerd HDPE en corrosiebestendige 
metalen delen waardoor de bak bestand is tegen rotting, 
vorst, hitte en vele chemische stoffen. De kap beschermt tegen 
inregenen en voorkomt inworp van volumineus afval. Voorzien 
van RVS plaat aan de rand voor het uitdrukken van sigaretten. 
Eenvoudige en hygiënische lediging d.m.v. driekantslot in de kap. 
Geschikt voor montage aan wand of paal.

Buitenafvalbak afvalscheiding 2 x 39 liter

Recycling afvalbak van gepoedercoat staal met regendak, voorzien 
van 2 kunststof binnenbakken (2x 39 ltr). Zeer luxe vormgeving en 
afwerking. Afsluitbaar. Kantelsysteem voor eenvoudige toegang en 
het makkelijk legen van de afvalbak. Te bevestigen aan de grond.

Containers

Rolcontainer van UV-bestendig hoogwaardig kunststof (HDPE) 
geschikt voor intensief gebruik. Verkrijgbaar in o.a. 120 liter – 
240 liter- 360 liter – 1100 liter. 

Beker Recycling

Inzamelen van plastic of kartonnen bekers. Door het efficiënte 
stapelsysteem passen er tot 3x meer bekers in de bekerbak


