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CAPITOLE
AFVALBAK MET IMPACT

De Capitole is er in verschillende formaten, heeft een 
uitneembare binnenbak en is efficiënt te ledigen. 
De ruime kleurkeuze en extra opties maken dat de Capitole 
overal past.

CAPITOLE

De Capitole is een designklassieker die het Nederlandse 
straatbeeld heeft veroverd. 

Een degelijke, economische afvalbak met een tijdloze 
uitstraling. In de loop der jaren is hij uitgegroeid
tot de meest geplaatste afvalbak in de Benelux.

De Capitole staat sterk in iedere straat. 



SCHONER EN MOOIER
GA ZWERFAFVAL IN DE BUITENRUIMTE TEGEN

De Capitole is speciaal ontworpen voor de openbare ruimte: duurzaam en altijd passend in de 
omgeving. Met zijn tijdloze design maakt hij uw stad en streek niet alleen schoner maar ook een beetje 
mooier.

De Capitole staat sterk in iedere 
straat, stad en streek.

KENMERKEN VAN DE CAPITOLE FAMILIE

• Capaciteit in varianten van ca. 50 en ca. 70 liter
• Sendzimir verzinkt staal: corrosiewerend
• Duurzaam: bewezen levensduur meer dan 20 jr    
• Vandalismebestendig
• Eenvoudige lediging door ergonomisch ontwerp
• Lichte, uitneembare binnenbak 
• Driekantslot met kliksluiting
• Vele plaatsings- en bevestigingsmogelijkheden
• Diverse opties en accessoires
• Verkrijgbaar in vele kleuren
• Diverse mogelijkheden tot personalisatie
• Cradle to Cradle Bronze™ product

De kracht van de Capitole zit allereerst in zijn bouw. 
De degelijke constructie zorgt voor 
vandalismebestendigheid. Het verduurzaamde staal 
beschermt tegen corrosiewerking. Overlast van 
graffiti wordt beperkt door te kiezen voor een 
antigrafitti coating.

Zijn design, de verschillende formaten en ruime 
kleurkeuze maken bovendien dat hij overal past. 
Met zijn stevige, uitneembare binnenbak is hij ook 
nog eens bijzonder duurzaam. Voor voorbijgangers is 
hij met zijn herkenbare design vertrouwd en 
aangenaam in het gebruik. 
Voor de ledigers is hij door zijn ergonomische 
ontwerp bijzonder gebruiksvriendelijk, ook bij 
veelvuldige ledigingen.

VOORTDUREND VERNIEUWEND
Zoals alle producten van Koninklijke Bammens is de 
Capitole voortdurend in ontwikkeling waardoor hij 
altijd aansluit op de eisen van de tijd. 

CAPITOLE



FLEXIBEL MODULAIR
EEN AFVALBAK MET MOGELIJKHEDEN

De Capitole combineert design met degelijkheid en functionaliteit. Zijn herkenbare staander vormt de 
basis, de rest bepaalt u helemaal zelf. Hij is beschikbaar in een 50 liter inhoudsmaat en voor 
verschillende afvalfracties.

Ook met de plaatsingsmogelijkheden kunt u alle kanten op. Bijvoorbeeld met paalbevestiging, 
wandbevestiging en duo-opstelling. Bovendien biedt de Capitole vele opties en accessoires waarmee 
u hem volledig kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen. Kortom, een afvalbak met mogelijkheden.

INDOOR
GEMAK EN VEILIGHEID
Met zijn uitnodigende, praktische 
ontwerp voorkomt hij dat afval 
belandt op plaatsen waar het 
niet thuishoort.

GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Optimale ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid. 
Met uitneembare binnenbak 
eenvoudig en veelvuldig te 
ledigen.

EEN EIGEN GEZICHT
De Capitole biedt vele keuzes 
qua personalisatie. Met een 
eigen ontwerp kunt u hem 
helemaal laten aansluiten op de 
City Identity van uw stad.

CAPITOLE



GEBRUIKSINFORMATIE
DUIDELIJK HERKENBAAR GEBRUIKSGEMAK

Met de keuze voor de Capitole biedt u een stijlvolle en duurzame bijdrage aan het straatbeeld. 
De Capitole heeft een bewezen levensduur van meer dan 20 jaar waardoor zijn kosten relatief laag 
zijn. Daarnaast kan hij met zijn diverse opties en accessoires altijd (opnieuw) worden afgestemd op de 
actuele behoeften van de inrichter. Met zijn vele plaatsings- en bevestigingsmogelijkheden is de 
Capitole bovendien een zeer flexibele afvalbak.

SPECIFICATIES

CAPITOLE

CRADLE TO CRADLE™
Ontwerp en productie van de Capitole 
zijn volgens de Cradle to Cradle™ filosofie. 
Grondstoffen die worden toegepast kunnen 
volledig worden hergebruikt.

Inhoud in liters Ca. 50

Hoogte buitenbak in mm 733

Breedte buitenbak  in mm 400

Diepte buitenbak  in mm 307

Gewicht buitenbak  in kg 15,85

Hoogte binnenbak  in mm 531,7

Breedte binnenbak  in mm 359,5

Diepte binnenbak  in mm 269

Gewicht stalen binnenbak in kg 6,1

Gewicht aluminium binnenbak in kg 2,2  

Inwerp opening in mm 305 x 103

Opties en accessoires:
- Asbak
- Nieuwjaarsafsluiting
- Anti aanplakbobbels
- Stank- en dierwerende klep
- Tussenstrip
- Speciale inwerpopening voor blik
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