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Afmetingen

Æ600

1000
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Montage op de grond 

Kiezel, zand...

Moer en schroef
niet inbetonneren
zodat demontage
nog mogelijk is

Bodem-
verankering

Beton

400

Big Bin

Schroef met
plug

Beton, Asfalt...

Met bodemverankeringMet schroef en plug

>200
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Het deksel wordt geopend met een driekantsleutel van 
8mm. Deze sleutel wordt niet meegeleverd en dient,
indien nodig, apart besteld te worden.

Big Bin is ontworpen voor het gebruik van afvalzakken en 
kan zakken van 110 liter aan. Het deksel klapt helemaal 
open waardoor volle afvalzakken gemakkelijk weggeno-
men kunnen worden.

Een nieuwe afvalzak wordt in de emmer geplaats. De 
rand van de zak wordt daarbij over de bovenrand van de 
emmer geplooid. Daarna wordt het deksel gesloten. Het 
slot klikt vanzelf vast. Het deksel klemt de zak tegen de 
rand vast, zodat hij niet kan wegschuiven.

De holle wand van de afvalemmer kan 70 liter bevatten. 
Hij kan met zand gevuld worden. Zo kan het gewicht van 
de afvalemmer aanzienlijk verhoogd worden en staat het 
geheel vast op één plaats, zonder dat het aan de bodem 
bevestigd moet worden.
mmm
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Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud van de polyethylen oppervlak:

- Gebruik voor de regelmatige reiniging geen krassende of schurende middelen (schuurpoeder, schuurspons,
staalwol), geen polijstmiddelen, was, schoonmaakmiddelen voor meubelen of bleekmiddel. Gebruik geen
reinigingsmiddelen die sterke zuren of zeer zure zouten bevatten, bijv. ontkalker op basis van formylzuur en
aminosulfonzuur, rioolreiniger, zoutzuur, zilverpoetsmiddel, ovenreiniger.
- Gebruik ingeval van normale vervuiling een gewoon reinigingsmiddel dat geen schurende bestanddelen bevat 
of een zachte of harde zeep en een zachte spons of een zachte borstel (bijv. een nylonborstel). Laat het opgeloste 
reinigingsmiddel naargelang de vervuilingsgraad inwerken, spoel dan met helder water na en wrijf droog met
papieren doeken. Indien nodig kan nog extra behandeld worden met desinfecteringsmiddelen.
- Gebruik ingeval van sterke of hardnekkige vervuiling door verf, lak of kleefstof organische oplosmiddelen zoals 
bijv. aceton, spiritus, benzine, trichloorethaan of nagellakverwijderaar. Let op de voorschriften ter vermijding van 
ongelukken van de fabrikant! Vermijd krassen indien het vuil mechanisch verwijderd wordt. Gebruik een schraper uit 
kunststof of hout.
- Het polyethylen oppervlak kan met een stoomtoestel behandeld worden.
- Om strepen door resten van reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen te vermijden, naspoelen met helder 
water (eventueel meermaals) en droogwrijven met papieren doeken.
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Aanbestedingstekst

Aanbestedingstekst Big Bin

Preambule:
Alle hierna vermelde en beschreven producten worden internationaal beschermd door copyright. De ontvanger 
van deze documenten of andere personen kunnen door de voorlegging van deze documenten geen rechten doen 
gelden op het geleverde monster. Nabouwen door een andere onderneming als miramondo public design GmbH 
is niet toegelaten. Tegen inbreuken wordt een gerechtelijke vervolging ingesteld. De bevoegde rechtbank is Wenen, 
Oostenrijk. 

Big Bin:
Afvalemmer voor de openbare ruimte. Emmer en deksel uit polyethyleen. Scharnier, slot, dekselplaat en verbin-
dingselementen uit roestvrij staal

Polyethyleen: 
Emmer en deksel uit een huls gemaakt van centrifugaal gegoten polyethyleen (PE) met een dikte van 10mm.
Temperatuurbestendigheid -85°±90°C, bestendig tegen oplosmiddelen, zuren, logen, alcohol, olie en benzine. 
Wateropname Vol%<1%, brandgedrag B2 volgens DIN 4102, DIN EN 13501-1 en UL94 klas HB, licht gestructureerd 
oppervlak gelijkend op zandgestraalde oppervlakken. In 8 kleuren.

Metaal:
Gelaserde dekselplaat uit 2 mm dik roestvrij staal 1.4404, onbehandeld. Vierkante scharnier, geboord, vlak schar-
niergewricht, vastgeklonken pen uit 2 mm dik roestvrij staal 1.4301, onbehandeld. Slotvanger en sluitplaat gelaserd 
uit 3 mm dik roestvrij staal 1.4301 onbehandeld. Afscherming uit roestvrij staal 1.4401, met vlakke dichting. Slotbe-
diening met driekantsleutel van 8 mm uit roestvrij staal 1.4404 met borgring en O-ring. Slothaak onder veerdruk uit 
verzinkt zamak.

Verbindingstechniek:
Verbinding van emmer en deksel met de verbindingselementen met behulp van Delta PT schroeven met verzonken 
kop Inox A2.
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