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DUNC Afvalbakken

Productbeschrijving

De DUNC afvalbak heeft, net zoals de banken en het picknickset, een 
moderne uitstraling. De ronde vorm en de drie openingen verlenen 
zich buitengewoon goed op grote terreinen, zoals een plein. 

In dezelfde reeks hebben we ook een serie banken en picknickset. 
Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

Specificaties
 

Belangrijk
 
Aandachtspunten

• Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan..

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.  
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

• Bewegende onderdelen delen dienen ingevet te worden om de werking van het mechanisme te behouden.

Algemeen

Onze afvalbakken zijn voorzien van:

• RVS 316 Slamlock sluitsysteem.
• RVS 316 DK8 slot
• Inworphoogte 1100 mm
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Materiaal

Behuizing
• Verzinkt staal 3 + 6 mm + 2 laagse  

RAL Poedercoating

Binnenbak
• Verzinkt staal 1 mm

Opties

• Aluminium binnenbak
• FURNS Betonpoer



2/4

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) onder-
grond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, 
kunnen er spanningen in het product ontstaan die 
kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats de FURNS betonpoeren op de gewenste 
positie en stel deze voor een stabiele basis.

Let op! Zorg er voor dat de voetplaat 150mm onder 
het maaiveld ligt, om de standaard inworphoogte te 
waarborgen.

Plaatsing

3. Plaats de DUNC afvalbak op de betonpoeren zo-
dat de gaten in de voetplaat overeen komen met 
de schroefhulzen van de poer.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes in de poer, 
waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen wor-
den.

4. Bedek de betonpoeren en voetplaat met aarde 
en maak de bestrating af.

Plaatsing
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DUNC 180L DUNC 3 STROMINGEN 60L

Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.

DUNC Afvalbakken
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Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.

Accessoires

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. 
Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien 
van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. 
Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Betonpoeren

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een 
optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Cleaner & Protector

Product Model Betonpoer Hoeveelheid

DUNC 180L DULB.180 250 3

DUNC 3 STROMINGEN 60L DULB.60WS3 250 3


