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De Semi-Con is een semi-ondergrondse container met vele voordelen. De materialen zijn van 
hoogwaardige kwaliteit. De grote deksel bestaat uit een zwaar/hard en zeer stevig kunststof 
en is dubbelwandig, de inwerpdeksel is ook dubbelwandig en maakt de inwerpdeksel beter 
bestand tegen allerlei vormen van vandalisme. 

De Semi-Con bestaat uit de beste kwalitatieve en duurzame materialen, dit geldt ook voor de 
losse onderdelen. De buitenbak (ondergrondse ton) is naadloos en overal even stevig. Ook 
aan de verankering van de buitenbak is gewerkt. Deze bestaat uit een stevige roestvrij stalen 
ring die voor een stabiele container zorgt.

Onze Semi-Con is geschikt voor vele afvalstromen. De grootte van de container kunt u 
afstemmen op de hoeveelheid afval. De inhoud van de Semi-Cons varieert van 200 Liter tot 
5.000 Liter. De inwerpopening kan per afvalsoort worden aangepast.

Duurzame en milieuvrienDelijke oplossing

aantrekkelijk en hoogwaarDig

De grote deksel is gemaakt van zeer sterk 
polyethyleen. De stevige deksel sluit goed 
aan op de container en is tevens gemakkelijk 
te openen. De semi-ondergrondse container 
zelf is ook van polyethyleen. De wanden 
hebben een dikte van 9-11 mm en zijn volledig 
vloeistofdicht.

De deksel kan worden voorzien van een diverse 
inwerpdeksels. Met een gasveerscharnier is de 
gehele deksel eenvoudig en in zijn geheel te 
openen.

De semi-ondergrondse containers zijn 
standaard bekleed met geïmpregneerd hout. 
 
De uitstraling van de Semi-Con kan u aan laten 
sluiten op uw huisstijl en terrein.



extra mogelijkheDen
Standaard wordt de Semi-Con 
aangeboden met houten afwerking. U kunt 
ook kiezen voor een aluminium afwerking.

U kunt uw container naar wens voorzien van 
extra mogelijkheden. Hieronder ziet u een 
aantal mogelijkheden.
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200 Liter
Ø 60 cm x H 145 cm
met deksel H 155 cm
Vulopening aanpasbaar
tot max Ø 23 cm

300 Liter
Ø 60 cm x H 185 cm
met deksel H 195 cm
Vulopening aanpasbaar
tot max Ø 23 cm

1750 Liter
Ø 110 cm x H 240 cm
met deksel H 270 cm
Vulopening Ø 35 cm

3000 Liter
Ø 135 cm x H 240 cm
met deksel H 270 cm
Vulopening Ø 45 cm

5000 Liter
Ø 175 cm x H 240 cm
met deksel H 270 cm
Vulopening Ø 60 cm
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Voordelen van de aantrekkelijke Semi-Con:
•	 Duurzaam en milieuvriendelijk (minder CO2-uitstoot)
•	 Kostenbesparend
•	 Representatief
•	 Onderhoudsarm
•	 Brand- en inbraakveilig
•	 Hoogwaardige kwaliteit
•	 Duurzaam materiaalgebruik
•	 Volledig recyclebaar

afwerking

Standaard  
inwerpopening

Papier 
inwerpopening

Flessenglas 
inwerpopening

Hangslot Ingebouwd slot Gasveerscharnier

Standaard  
afwerking met  
hout

Afwerking met 
aluminium 


