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Tijdens de afgelopen editie van 

de dag van de Openbare Ruimte 

presenteerde EcoDesignS een 

nieuwe, duurzame afvalbak. 

De ‘Triangle’, ontworpen door 

Frederik van der Henst, lokte 

veel enthousiaste reacties uit.

De Triangle afvalbak is uitgevoerd 

in RVS en ontworpen volgens het 

duurzaamheidsconcept. Het product 

kent een garantie van vijf jaar op 

een goede werking en deugdelijke 

fabricage. De Triangle kan worden 

geleverd met een afvalbak gemon-

teerd in de deur, zodat deze bij het 

openen direct naar buiten komt. De 

afvalbak is hierdoor gemakkelijk te 

legen. Ook kan gekozen worden 

voor een ontwerp waarbij de bin-

nenton lostaand in de Triangle wordt 

geplaatst. De binnenton is hierdoor 

uitneembaar. De inhoud van de 

afvalbak bedraagt 80 liter.

Vlamdovend

Bijzonder aan de afvalbakken van 

EcoDesignS is het gepatenteerde 

systeem dat ervoor zorgt dat de 

binnenton niet kan uitbranden. 

Een eventuele brand wordt gestopt 

door het afsnijden van de luchttoe-

voer. De Triangle beschikt ook over 

dit systeem en is dus vlamdovend. 

Als de omstandigheden dit vereisen, 

bijvoorbeeld rond de jaarwisseling, 

kan de optionele  ingebouwde vuur-

werkdeksel worden gebruikt om de 

inworpopening af te sluiten. Andere 

opties van de Triangle afvalbak zijn 

een asbak, een ophangsysteem aan 

muur of paal en een klepje voor de 

inworpopening.

Deur

De deur van de Triangle kan met 

één hand ontgrendeld en geopend 

worden. Na het verwijderen van het 

afval zorgt het verende slot ervoor 

dat de deur weer goed sluit. De deur 

kan gewoon worden dichtgegooid. 

Tevens is de deur voorzien van een 

deuropvangsysteem, zodat de deur 

bij harde wind niet uit het scharnier 

wordt geforceerd. Door de bijzon-

dere uitstraling van de Triangle is 

de afvalbak toepasbaar in straten, 

pleinen, winkelcentra en bij kanto-

ren. De afvalbak wordt standaard in 

hoogglanzend of mat RVS afgewerkt, 

maar in overleg zijn alle RAL-kleuren 

mogelijk.
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