Productoverzicht

Afvalbakken voor
afvalscheiding in huis

Steeds meer gemeenten willen hun burgers helpen met afval scheiden in huis. Ter ondersteuning van gemeenten heeft
Rijkswaterstaat vanuit het programma VANG-HHA (www.vang-hha.nl) dit overzicht gemaakt. U kunt hieruit als gemeente
een selectie maken voor voorlichtingsmateriaal of u kunt dit overzicht in zijn geheel aanbieden aan uw inwoners.

Afvalbak

Volume

Prijsindicatie

Bijzonderheden

Mepal
Calypso

2,2 L

€8

Een handig bakje afvalbakje voor op het
aanrecht. Bijvoorbeeld om alle GFE meteen
tijdens het koken apart te houden.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Garland
keukenafvalemmer

5-9-30 L

€ 5-7-14

Met deze kleine afvalbak, gemaakt van
gerecycled plastic, kunt u eenvoudig
GFT-afval in de keuken verzamelen. Dankzij
het actieve koolstof geurfilter in de deksel
heeft u geen last van onaangename geuren.
Het filter gaat ca. 4 maanden mee en is
vervangbaar.

Afvalbak

Volume

Prijsindicatie

Bijzonderheden

Tuinadvies.nl
keukenafval
compostemmer

5-6 L

€ 30-20

Deze waterdichte, compacte
compostemmer met vervangbaar geurfilter
is ideaal om voedselresten tijdelijk op te
slaan. Een origineel ontwerp verkrijgbaar in
verschillende kleuren.

Curver
flip bin

25 L

€ 18

Smal model afvalemmer van lichtgewicht
kunststof. Voorzien van een praktisch deksel
die u helemaal omhoog kunt zetten. Het
deksel verbergt de vuilniszak, dat geeft een
nette uitstraling.

Curver
Decobin,
Slimbin

5,20,40 L

€ 15-50

Curver pedaalemmers met metaallook met
voordelen van kunststof: roest niet, deukt
niet, laat geen vingerafdrukken zien.
Voorzien van een vuilniszakhouder. Voor het
gemak zit er een handgreep aan de
achterkant.

Curver Duo en
trio

10+18 L en
6+17+17L

€ 50 en
€ 80

Voorzien van twee of drie verschillende
binnenemmers In de deksel zit een flexibele
rand, waardoor de geur niet kan
ontsnappen. In de Trio zit ook een aparte
emmer voor verpakkingsmateriaal.

Rotho Trio

11+15+15 L

€ 60

Deze afvalbak houdt plastic, GFT en ander
afval gescheiden in drie uitneembare
binnenemmers. De pedaalemmer is
gemaakt van duurzaam kunststof en licht in
gewicht.

Brabantia
Sort&Go
inbouw of los

6, 12 L

€ 20, 30

U hangt deze inbouwemmer met 2 bakken
van 16 liter makkelijk in vrijwel elke kast. Of
de deur nu naar links of naar rechts draait.
Dankzij het frame hangt er geen gewicht aan
de deurtjes, dus die blijven mooi op hun
plaats. Stevig hengsel en aan de onderkant
een handige greep. Deksel kan open gezet
worden.

Kliko Caddie,
ook
geventileerd

7, 10, 20 L

€ 8-25

Dichte en geventileerde variant. Te
gebruiken met bio afbreekbare vuilniszakjes.

Kliko papierkrat
geventileerd

40 L

€ 11

Iets groter dan A4-formaat, daardoor past
vrijwel iedere vorm van papierafval er
gemakkelijk in. Extreem lichtgewicht en
daardoor eenvoudig draagbaar. Ook
draaistapelbaar en nestbaar.

Afvalbak

Volume

Prijsindicatie

Bijzonderheden

Kliko
Smartbin

25 L

€ 50

In enkele en dubbele uitvoering. Met een
simpele beweging voor de sensor langs
opent het deksel automatisch. Het sluiten
van het deksel gebeurt ook volautomatisch.
Dus nooit meer met vieze of volle handen de
prullenbak bedienen.

Simplehuman

30 L e.a.

€ 100

Diverse modellen, enkel, dubbel, met
(spreek- of bewegings)sensor, touchbar en
inbouwversies.

EKO Rejoice/
Shell

12+12+12, 1,5 L

€ 75, 17

Diverse modellen, met losse en makkelijke
schoon te maken binnenbakken. Ook een
tafelafvalbakje (GFE).

Brabantia
touch bin

30, 10+23 L

€ 82, 118

Diverse modellen. Pedaalemmer met losse
binnenemmer. Sluit langzaam en geruisloos.

Brabantia
Silent

30 L

€ 80

Diverse modellen. Bij een zachte druk op de
deksel, gaat de deksel vanzelf omhoog.

Joseph Joseph
Intelligent

4,24,36 L

€ 130-230

Een basisafvalemmer met drie segmenten:
Uitneembaar afvalbakje (4l) voor GFT-afval
dat je tijdens het koken op het aanrecht kunt
zetten. Bovenste compartiment (36 l) voor
het reguliere afval. Onderste compartiment
(24l) is een lade met verschuifbare divider
voor plastic, glas, papier en huishoudelijke
artikelen. In het deksel zit een geïntegreerd
geurfilter. In de onderzijde van de
afvalemmer zitten wieltjes.

BinBang

29 L

€ 55 per
bak

Stapelbaar tot ca 4. Onderin de pizzadozen,
stapels papier en karton, lege flessen, plastic
verpakkingen en gesneuvelde glazen. Strak
Dutch design van gerecycled materiaal. In
elkaar gezet in een sociale werkplaats.

Afvalbak

Volume

Prijsindicatie

Bijzonderheden

Hailo

9+9+9 L

€ 89

Diverse modellen, ook inbouw. GFE zou een
van de drie kunnen zijn.

Wesco double
boy

18+18 L

€ 151

Twee aparte kunststof binnenemmers voor
papier, glas, kunststof of restafval. De
roestvrij stalen deksel sluit bijna geruisloos
dankzij de ingebouwde demper en kan in
geopende positie vastgezet worden.

Pack bag
zakhouders

60 L

€ 15

Diverse kleuren en maten. Een handig
hulpmiddel voor het openhouden van
vuilnis- en puinzakken. U heeft twee handen
vrij voor het vullen van de afvalzak.

Artex
zakhouders

120+120 L

€ 27

Houder waarin losse vuilniszakken hangen.
In de deksel zit een klein klepje voor als u
iets klein weg moet gooien.

Easybin

40 L

€ 106

Enkele varianten, ook met sensoroptie
verkrijgbaar.

Stala

10+10 L

€ 79

Inbouwmodel voor in een onderkastje. U
trekt de bakken er als een lade uit.

IKEA
inbouwopties

24+24 L

€ 40

In te bouwen in de keukenkastjes van IKEA.

IKEA afvalbak
GigantiskMjösa-Snäpp

60-12-5 L

€ 30-20-8

Losse pedaalemmers in verschillende maten
en kleuren.

Afvalbak

Volume

Prijsindicatie

Bijzonderheden

Plettum

25 L

€ 200

Met handmatig perssysteem om twee keer
zoveel afval kwijt te kunnen in een afvalzak.
Meestal gebruikt voor plastic afval, maar
kan ook voor gewoon restafval.

Ventimax

10 L

€ 15

Niet te gebruiken zonder zakjes.

Bama Italia
Recycle
afvalemmers,
trio en
stapelbak

4+16+18 L en
4*20 L

€ 36 en
€ 42

Trio- en stapelbare afvalemmers.

Kis Lotus set
van 3

3*10 L

€ 37

De prullenbakken zijn zowel naast elkaar in
een rij als tegen elkaar in een cirkel te
plaatsen. Door te drukken, gaat het deksel
open. Dankzij de kleuren is duidelijk welk
soort afval in welke prullenbak moet.

Steeldesign
trio en duo

3*20 L en 2*24 L

€ 94 en
€ 65

Systeem met verschillende bakken met elk
hun eigen pedaal en deksel.

€ 15

Betaalbare, stevige tassen voor het scheiden
van afvalmateriaal: plastic, papier en metaal.
Gemaakt van geweven polymeer
polypropyleen en goed bestand tegen
chemische oplosmiddelen, basen, zuren en
bacteriegroei.

Afvaltassen,
Ecozone.nl of
Eco-logisch.nl
of Thuis
recycling.nl
GFT-bak,
Stopmijn
afval.nl

10/30/50 liter

€ 8, € 17,
€ 24

GFT-bak met aan de voor-, achter- en
bovenkant een speciale GFT sticker. De bak is
daardoor snel herkenbaar. De stickers zijn
water- en UV-bestendig. Los te koop bij IKEA.

Ecobin
recycling set,
Manutan.nl

Een compartiment van 7,5 liter
en twee
compartimenten
van elk 3,75 liter

€ 17

Set bestaande uit drie losse recycling
compartimenten. Een compartiment (blauw)
van 7,5 liter voor papier en twee
compartimenten (rood en grijs) van elk 3,75
liter voor plastic en restafval.

Tip
Wilt u als gemeente uw bewoners helpen met afvalscheiden? Dan kunt u hiervoor de standaardsets van kleuren, namen en
pictogrammen voor afvalscheiding gebruiken die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld. Voor betere herkenbaarheid en uniformiteit
kunnen de sets kleuren, namen en pictogrammen op de afvalbakken worden gebruikt.
U kunt de pictogrammen gratis downloaden via www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2017/pictogrammen/.

Dit mooie overzicht geeft inzicht in een selectie van
afvalbakken die bruikbaar zijn voor afvalscheiding in
huis. Uiteraard zijn er meerdere oplossingen. Heeft u tips of
aanvullingen? Deze kunt u sturen naar
vanghuishoudelijkafval@rws.nl
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