
De overheid wil dat burgers 
meer gaan scheiden

PHOENIX



PHOENIX

Herrezen uit eigen as.

Afval scheiden is in steeds meer gemeenten een prioriteit. Het succes ervan staat 
of valt echter met de medewerking van de inwoners. Vaak willen mensen wel, maar 
ontbreekt het in het straatbeeld aan makkelijke oplossingen. Gelukkig is er nu de 
Phoenix afvalbak. Speciaal ontwikkeld voor de openbare ruimte en dankzij drie 
compartimenten kan iedereen nu buitenshuis afval scheiden. Uiteraard is de Phoenix 
zelf ook gemaakt van 100% gerecycled plastic. Mooi dat scheiden met de nieuwe 
Phoenix eindelijk écht eenvoudig wordt!

100% VIRGIN 100%  RECYCLAAT



PHOENIX

OPTIONEEL:

• Geïntegreerde zakhouder;
• Pictogrammen – fractievermelding;
• Plaats voorzien voor logo gemeente;
• Asbak;
• Inwerpopening in meerdere kleuren leverbaar;
• Inwerpopeningen afsluitbaar;
• Betonpoer.
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TWEE -EN VIERWIELERS 

Als één van de leidende Europese toeleveranciers van de afvalinzamelingsbranche heeft SULO altijd 
innovatie gekoppeld aan de ontwikkeling van 2- en 4-wielcontainers. SULO maakt dan ook gebruik van 
de modernste technieken, zoals computersimulatiemodellen en besteedt veel aandacht aan veiligheid, 
kwaliteit en ergonomie van de containers. Voor meer informatie, vraag naar onze brochure “2 -en 
4-wielcontainers”.

ONDERGRONDSE CONTAINERS

Ondergrondse containers dienen de dag van vandaag erg gebruikersvriendelijk te zijn en goed in het 
straatbeeld te passen. Met zijn uitgebreid gamma aan ondergrondse containers maakt SULO uw 
ondergrondse afvalinzameling van grote hoeveelheden afval en recycleerbaar materiaal mogelijk en 
biedt u alle ruimte voor een aantrekkelijke en schone omgeving. Voor meer informatie, vraag naar onze 
brochure “Ondergrondse containers”.

SERVICE PREMIER

SULO levert al jaren een zeer uitgebreid assortiment afvalrecipiënten in diverse soorten en volumes. 
Voor het plaatsen, reinigen en onderhouden van deze afvalbakken ontwikkelden wij een nieuwe service: 
Service Premier. Deze service wordt reeds geruime tijd in diverse Europese landen aangeboden. Voor 
meer informatie vraag, naar onze brochure “Service Premier”.

SULO

heeft drie sterke troeven:

SULO BELGIUM NV 

Ring Oost 14

9400 Ninove - België 

Tel : +32 (0)54 31 31 31 

Fax : +32 (0)54 31 31 30 

www.sulo.be

SULO NEDERLAND BV

Beneluxstraat 4

6014 CC Ittervoort - Nederland 

Tel: +31 (0)800 54 25 055 

Fax: +31 (0)800 54 25 033 

www.sulo.nl


