Afvaloplossingen op elk niveau

Afvalinzameling is ‘hightech’ geworden. En door de
sterke verstedelijking, is de vraag naar een goed
en efficiënt inzamelsysteem zeer groot. Daarom is
TRAFLUX gestart met een nieuw afvalconcept voor steden en gemeenten: de Pillar.
De Pillar is echter niet alleen een nieuw ontwerp voor een elegante, maar toch
robuuste afvalcontainer. Het is een afvalsysteem om steden en gemeenten net en
vooral leefbaar te houden.

Geen peuken op straat

Veilig en handig

Dat er afvalcontainers op openbare plaat-

• De uiterlijke vorm van de container bestaat uit twee identieke RVS-delen die met

sen staan, vindt iedereen normaal. Maar

meerdere stevige scharnieren en een degelijk slot aan elkaar worden verankerd.

wat met sigarettenpeuken? Ook hier
biedt Traflux een elegante oplossing: de

• De grootte van de inwerpopening is zo ontworpen dat het kleine afval (blikjes,

Pillar met ingebouwde asbak. Een eenvou-

papieren zakjes, drankdozen...) gemakkelijk in de container kan worden gedepo-

dige maar geniale oplossing! De peuken

neerd. Grotere afvalproducten worden door de grootte van de inwerpopening

worden verzameld in een stevig metalen

geweerd.

bakje dat door een eenvoudige handeling
gemakkelijk te ledigen is.
• Het oppervlak van de Pillar is voorzien van een geponste structuur.
Deze structuur zorgt er samen met de graffitiwerende eindlaag voor
dat de Pillar veel beter beschermd is tegen vandalisme, graffiti,
stickers en pamfletten.

Plaatsing

Plaatsing in 6 stappen

De plaatsing van de Pillar gebeurt in twee fasen. In de eerste fase wordt de verankering aangemaakt. Met een speciale boor, wordt er een perfect rond gat in de
ondergrond gemaakt dat kleiner is dan de sokkel. Hierdoor is er minder kans op
vorstschade. In dit gat wordt een stevige funderingsblok (48kg) geplaatst, voorzien
van verankeringsijzers met schroefdraad. (1)
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In de tweede fase wordt de sokkel van de Pillar op de funderingsblok aangebracht
(2). Deze sokkel wordt stevig aangeschroefd. Om beschadigingen van de Pillar of de
bestrating te voorkomen én om het eventuele gebruikslawaai te dimmen, komen
tussen de sokkel en de container rubberen dempers (3).
Dan wordt de mantel van de Pillar stevig bevestigd op deze betonnen sokkel. De
mantel omsluit de betonnen sokkel en de bevestigingen volledig (4)(5). Vandalisme
wordt hierdoor tot een minimum herleid. Tenslotte plaatst men de brandveilige
kunststofbak (100 liter) en de Pillar is gemonteerd (6).

Sportterreinen

Recreatieparken

Stadsomgeving

De Pillar is standaard grijs, maar is op aanvraag in alle RAL-kleuren te verkrijgen.

Detail van de voet

rubberen
dempers

Lediging van de Pillar is eenvoudig.
bestaande
bestrating

Daarenboven is de opvangbak voorzien van
ergonomische handgrepen die ervoor zorgen dat de

300 mm

Pillar ook bij regenweer makkelijk te ledigen is.
ondergrond

betonnen voet
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