
oplossingen voor afvalcontainers

LUTRA BOX® (LB-serie)
voor 1 afvalcontainer
achterzijde open; verrijdbaar, wieltjes,
overal te plaatsen
volledig bouwpakket - of in panelen geleverd

Veel particulieren ergeren zich aan hun afvalcontainers.
Daarom produceert LUTRA B.V. behuizingen voor alle typen afvalcontainers in Europa.

De behuizing is verrijdbaar. Onder de voorzijde bevinden zich twee wielen; de achterzijde
is open. Zet uw afvalcontainer op de gewenste plek, rijd de LUTRA BOX® er over heen. 
Verbind vervolgens het deksel van uw afvalcontainer met het deksel van de LUTRA BOX® 

en ze gaan tegelijk open en dicht!
Moet uw afvalcontainer naar de straat, koppel dan beide deksels los en rijd 
de LUTRA BOX® van uw afvalcontainer af! 
Heeft u meer containers, dan zet u meerdere Lutra Boxen naast elkaar.

ALS OPTIE IS EEN GASVEER VERKRIJGBAAR.
Komt u met volle handen bij uw container aan, 
dan tikt u met uw elleboog het deksel aan 
en het gaat automatisch open. 
Het deksel blijft bovendien open staan, 
zodat u gemakkelijk alles kunt inwerpen.
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2x LB240-R (door klant grijs gebeitst)
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oplossingen voor afvalcontainers

LUTRA ENKELE KAST (LK-serie)
een kast voor 1 afvalcontainer met een deur en achterwand
voor op een vaste plek
in panelen geleverd

De enkele kasten kunt u met een verbindingsstuk combineren met de LUTRA TWIN.
Hierdoor ontstaat een oplossing voor 3 afvalcontainers naast elkaar, op een vaste plek.

ALS OPTIE IS EEN GASVEER PER DEKSEL VERKRIJGBAAR.

LUTRA TWIN (LKTWIN-serie)
een kast voor 2 afvalcontainers met een twee deuren en achterwand
voor op een vaste plek
in panelen geleverd

De TWINS kunt u met een verbindingsstuk combineren met een enkele kast.
Hierdoor ontstaat een oplossing voor 3 afvalcontainers naast elkaar, op een vaste plek.

 

LK240TWIN-R (door klant gebeitst)

LK240-R
LK240-R + LK240TWIN-R 
met koppelstuk LKV240-R

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage

service



afmetingen

140 L 240 L 260 L120 L

typen afvalcontainer(s)

maximale afmetingen (cm)

type breedte diepte hoogte

120L 48 55 93.5

140L 50.5 57 108

240L 59 73 108

260L 65.5 70 108

2x260L of

1x260L+1x240L

1x260L+1x140L

2x240L of
1x240L+1x140L

2x140L

2x120L

260L

240L of 140L

140L

120L

voor type

container

2

2

2

2

1

1

1

1

aantal

containers

12590150LK260TWINdubbele kast*

12590141LK240TWINdubbele kast*

12565125LK140TWINdubbele kast*

111.565125LK120TWINdubbele kast*

LB260R

LB240R

LB140R

LB120R

type

1167976LUTRA BOX®

1167970LUTRA BOX®

1166361LUTRA BOX®

102.56361LUTRA BOX®

hoogtedieptebreedteprincipe

buitenafmetingen van onze produkten (cm)

LET OP!

140L of 240L1LB250R 1168170LUTRA BOX®

voor deze typen afvalcontainers
ongeacht de inhoud 140 of 240L
is er slechts één type Lutra Box

LB250-R

enkele kast* LK120R 120L1111,56561

enkele kast* LK140R 140L11256561

enkele kast* LK240R 240L1

enkele kast* LK260R 260L11259076

1259070

* koppelt u kasten aan elkaar, dan heeft u een verbindingsstuk nodig
  resp. LKV120-R - LKV140-R - LKV240-R - LKV260-R
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