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Robust pedal bin for professional and industrial use and with a soft closing lid. Equiped with a soft close lid en a garbage bag 
holder. These bins assist in complying with HACCP guidelines. Made from matted stainless steel which is easy to clean. 
Dimensions are 370x370x590mm (WxLxH) with a capacity of 45 litre.
As garbage bin bags the standard 80x60cm KOMO plastic bags wit a capacity of 60 litres can be used.

Een robuuste pedaalemmer voor professioneel en industrieel gebruik. Voorzien van een soft close deksel en zakhouder.           
De pedaalemmer is conform de HACCP richtlijnen. Gemaakt uit mat roestvaststaal en dus eenvoudig te reinigen. 
De afmetingen zijn 370x370x590mm (BxDxH) en heeft een capaciteit van 45 liter.
Als vuilniszak kunnen de standaard grijze 80x60cm KOMO plastic zakken met een capaciteit van 60 liter worden gebruikt.  

Article number / bestelnummer:

94VB31058105
Pedal bin 45 ltr stainless steel
Pedaalemmer 45 ltr roestvaststaal

Article number / bestelnummer:

94VB31058112
Pedal bin 45 ltr white
Pedaalemmer 45 ltr wit

Article number / bestelnummer:

250298
Garbage bags 80x60 (T50) roll 20 pcs KOMO grey
Vuilniszakken 80x60 (T50) rol 20 st KOMO grijs

Industrial Garbage Bin Stainless Steel
      

Industriële pedaalemmer Roestvaststaal

New Eco Pedal Bin 15+15+15 litres
Rectangular brushed stainless steel pedal bin with fingerprint proof coating and plastic handles. Silent closing lid. Two pedals 
give separate access to the plastic inner liners (2x15 + 1x15 litre) for waste separation. The stay open feature locks the lid for 
easy cleaning of the box or changing the bag.

Nieuw Eco pedaalemmer 15+15+15 liter
Rechthoekige pedaalemmer van geborsteld RVS met vingerafdruk bestendige coating en handige kunststof handgrepen. De twee 
pedalen geven afzonderlijk toegang tot de kunststof binnenemmers (2x15 + 1x15 liter) voor het scheiden van afval. De Stay-
open functie vergrendelt het deksel voor het makkelijk schoonmaken van de afvalbak of het wisselen van de afvalzak.

Article number / bestelnummer:

94VB3178276
Pedal bin 15+15+15 ltr stainless steel
Pedaalemmer 15x15x15 ltr roestvaststaal

Article number / bestelnummer:

93368383
Garbage bags 20 litre perfect fit with tie 
string roll 20 bags
Vuilniszakken 20 liter perfect fit met trek-
bandsluiting, rol van 20 zakken


