ECO-WALL
INZAMELSYSTEEM
Steeds meer supermarkten leveren een
bijdrage aan de circulaire economie door hun
klanten recyclemogelijkheden aan te bieden.
Om een collectie van losse inzamelbakken
te voorkomen heeft TOMRA de ECO-Wall
ontwikkeld. Dit is een centraal inzamelsysteem
voor diverse recyclebare materialen.

De ECO-Wall is leverbaar in twee varianten. In de
ene variant kunnen consumenten frituurvet, lampen
en batterijen inleveren. In de andere variant kunnen
zij elektrische apparaten, lampen en batterijen kwijt.
Onder elektrische apparaten vallen onder andere
huishoudelijke apparaten, (elektrisch) gereedschap
en cartridges. Het ontwerp op de frontplaten van de
ECO-Wall is vrij te bepalen zodat deze afgestemd kan
worden op de huisstijl van de winkel.

PERSONALISEERBAAR

CENTRALE OPLOSSING

ONTZORGING

•
•

•

•
•

•

Keuze uit vier standaard kleuren
Verkrijgbaar in elke andere
kleur op aanvraag
Mogelijkheid tot een compleet
eigen ontwerp op de frontplaten
met print en/of logo

•
•

Eén centraal inleverpunt voor
de consument
Meer winkelruimte over door
de inbouwoplossing
Te plaatsen naast de
emballage-automaat

•

Gemakkelijk in gebruik
Snel en eenvoudig legen
en reinigen
Ophalen van elektrische
apparaten, lampen en batterijen
kan worden georganiseerd door
de verantwoordelijke organisaties:
Stibat en Wecycle

ECO-WALL
Specificaties

1765 mm - 1942 mm

Type 1: elektrische apparaten, lampen en batterijen

Elektrische
apparaten

Lampen
Batterijen

600 mm

265 mm
696 mm

1765 mm - 1942 mm

Type 2: frituurvet en -olie, lampen en batterijen

Lampen
Frituurvet
Batterijen

600 mm

265 mm
887 mm

Personaliseerbaar
Standaard kleuren
• Lichtgrijs NCS S3005-R80B
• Donkergrijs NCS S7005-R80B
• Rood NCS S1580-Y90R
• Zwart ALTUGLAS 121 48000
Eigen ontwerp
Andere kleuren op aanvraag of zelf aangeleverde print.

We behouden ons het recht voor om veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle
informatie in dit document nauwkeurig is, aanvaardt TOMRA geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION
35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA’s emballage-automaten. De totale CO2-uitstoot
die hiermee wordt voorkomen staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen auto’s die elk 10.000 kilometer rijden.
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