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AVANTGARDE 24.0 UNO EN 

DUO AVANTGARDE 11.0 SOLO

Algemeen
Den Boer Econorm is onderdeel van de Den Boer Groep 

(sinds 1883). Onze milieusystemen zijn herkenbare producten 

binnen de openbare ruimte. In afgelopen 50 jaar werden 

tienduizenden containercocons geleverd en geplaatst in 

Europa. 

Deze brochure informeert u over de nieuwe innovatieve 

technische oplossingen voor de inname van gescheiden en 

restafval. Door de variatie in sluit- en registratiesystemen, 

kleur keuze van deklagen en RVS elementen bepaalt uzelf 

hoe een milieusysteem eruit kan zien. Zodat dit past in ieder 

straatbeeld en bij elk gebouw. 

De milieusystemen zijn makkelijk te plaatsen, te onderhouden 

en gebruikersvriendelijk voor de burger, het bedrijf, gemeente 

en inzamelingsorganisatie. Wij garanderen een degelijke 

kwaliteit en een zeer lange levensduur.

Deze afvalboxen zijn met zorg gefabriceerd, met oog 

voor detail en uitstraling 

Wij bieden de oplossing voor o.a. particulier, bouw 

(materiaalgroothandel), (tuin)ontwerpers, (tuin)

architecten en projectontwikkelaars om op een 

nette en stijlvolle wijze 2-wiel rolcontainers 

van 240 liter onder te brengen, zonder de 

functionaliteit van deze 2-wiel rolcontainers 

te verliezen. De 24.0 AVANTGARDE-lijn biedt 

voor enkel- en meerpersoonshuishoudens een 

uitstekende manier om afval te deponeren. Het 

kiep-/zwenkmechanisme is zo ontwikkeld, dat 

naast de eenvoudige inwerpmethode de deur 

ook op normale wijze geopend kan worden om 

zo de 2-wiel rolcontainers voor lediging uit de 

afvalbox te rijden. 

Het openen gebeurt middels een moderne 

zwenk/hevelklink. Deze is ook in een exclusief 

edelstalen uitvoering te verkrijgen.

Bij het openen van de deur 

komt de container schuin 

naar u toe om zo afval 

gemakkelijk in te werpen. 

Bij het sluiten komt de 

2-wiel rolcontainer volgens 

onze speciale constructie 

weer in opbergstand. 

De dubbelwandig uit 

verzinkt staal vervaardigde 

deuren kennen een modern 

noppenprofi el en kunnen 

standaard worden voorzien van de AVANTGARDE 

(poedercoating) kleurlijn. De AVANTGARDE 24.0 is ook 

leverbaar in edelstalen uitvoering.

Voor de AVANTGARDE 110.0 Solo kunt 

u kiezen uit deuren in verschillende RAL 

kleuren en uit meerdere deklagen. 

De AVANTGARDE lijn is ontwikkeld om 

een harmonieus geheel met de omgeving 

te vormen. Deuren en inwerpdeksels 

worden op gedegen wijze voorzien van 

scharnierpunten. De deuren zijn voorzien 

van een modern noppenprofi el. 

Sluitsysteem
Om onrechtmatig of algemeen gebruik te beperken tot degene 

die van de AVANTGARDE 110.0 gebruik mogen maken, 

bestaat ook de mogelijkheid de inwerpdeksels af te sluiten 

met een centraal cilinderslot. Door middel van dit cilinderslot 

worden beide inwerpopeningen afgesloten. Na het inwerpen 

van afval vallen de inwerpdeksels automatisch weer in het slot. 

De AVANTGARDE 110.0 cocon is vervaardigd uit één stuk 

gewapend beton. Het hiervoor gebruikte beton voldoet aan de 

strengste normen naar Duits en Benelux voorbeeld. 

De stalen delen van de AVANTGARDE 110.0 SOLO bestaan 

uit verzinkt staal in een op kleur gebrachte poedercoating. 

De handgrepen van de inwerpdeksels zijn van aluminium. 

Door de geringe hoogte is het zelfs voor oudere mensen en 

kinderen mogelijk om afval te kunnen deponeren.



SILENT 121/122/123

SILENT 241/242

SILENT EV 1001

SILENT 121/122/123 en SILENT 241/242
De SILENT is de lijn van Den Boer Econorm om op een nette en stille wijze 
uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde 2-wiel rolcontainer. 
Geen opzichtige rolcontainers meer dankzij de SILENT. 

Nieuw sluitconcept
Door een nieuwe kijk op openen en sluiten is dit concept revolutionair. 
Tot en met het dichtvallen van het slot is het een bijna geruisloze handeling 
voor zowel de gebruiker als voor de omgeving. Het noppendesign, de diverse 
kleuren voor de deur(en) en de keuze uit 6 verschillende deklagen, maakt de 
SILENT tot een mooi product om aan te passen aan de omgeving.

SILENT EV 1001
Opgeruimd in stilte
Een speciaal ontworpen sluitsysteem voorkomt het luidruchtig neerklappen 
van de deksels. Zelfs hard dichtvallen heeft geen invloed op het geruisloos 
sluiten.

De inwerpopening is geschikt voor afvalzakken tot 60 liter. Het volume van 
deze zakken laat zich goed verspreiden in de cocon geplaatste 
4-wiel rolcontainer tot 1100 liter. Vanzelfsprekend is behalve aan het geluid 
ook aan het ontwerp gedacht. Dit is doordacht en uiterst geschikt als 
afvalinzamelpunt bij hoogbouw, recreatie, jachthavens, horeca, etc.

Standaard geavanceerde laadklepsluiting
Elke Containerbox EV PLUS 110.0 SILENT is uitgerust met een zogenaamde 
stille laadklepsluiting. Deze biedt de mogelijkheid om grotere voorwerpen 
te deponeren in de afvalcontainer, omdat de klep in de gehele breedte 
omhoog gebracht wordt. Zo kan bijvoorbeeld een huis- of havenmeester 
het straatbeeld schoon houden, zoals het bedoeld is. Ook deze klep kan 
fl uisterstil worden geopend en gesloten. Daarbij gaat openen en sluiten door 
de geavanceerde gasveerconstructie bijna vanzelf.

SILENT 122

SILENT 241

SILENT 242

SILENT EV 1001



CLASSIC COCONS

DBE1400L-EV

CLASSIC Cocons
Functioneel, oerdegelijk en onverwoestbaar, dat zijn de kenmerken van de 
Classic lijn. Verkrijgbaar in 2 deklagen (Rijnkiezel en Witgeel), met de optie tot 
afsluitbare inwerpdeksels en verschillende deurposities. Deze Classic cocons 
zijn geschikt om 4-wiel rolcontainers te behuizen tot 1400 liter. 
De verschillende deurposities zorgen ervoor dat u de 4-wiel rolcontainer naar 
keuze aan de zijkanten, voor- of achterzijde kunt lossen en laten ledigen. 
Optioneel kunt u deze cocons ook plaatsen met een aantrede om makkelijker 
gescheiden of restafval te deponeren. 

DBE1400L-EV
De coconbox DBE1400L-EV geeft u de mogelijkheid 4-wiel rolcontainers 
tot 1300 liter te behuizen. De DBE1400L-EV heeft een moderne uitstraling. 
U kunt kiezen uit verschillende kleuren, zowel voor het staal als voor de 
betonnen deklaag. Kortom voor elke omgeving een passend uiterlijk. 
De inwerpdeksels kunnen optioneel voorzien worden van een voorbereiding 
om deze af te sluiten met een cilinderslot. 

1400L-B EN 1400L-C

1400L-EV

1400L-EV

DBE1400L-EV DBE1400L-EV

DBE1400L-EV



MINICONTAINERBOXEN

De meest gebruikte containerbox in Europa. U vindt ze in stads- en 
evenementenparken, in de openbare ruimte en de minicontainerbox staat 
vrijwel bij alle openbare parkeervoorzieningen langs snelwegen en bij 
benzinestations. Een degelijk kwalitatief hoogstaand product te leveren met of 
zonder bedieningspedaal, geschikt om toe te passen met zakken van 
90 liter tot en met 2-wiel rolcontainers van 140 en 240 liter, die makkelijk zijn 
te lossen door de deur van het systeem. In een strakke vierkanten uitvoering 
of een ronde vormgeving aan de voorzijde. 

Minicontainer AB92

Minicontainer 1201

Minicontainer 2432

Minicontainer 2432Minicontainer 2432

Minicontainer 2422

Minicontainer 2424



Den Boer Econorm BV
Nijverheidsweg 41
2102 LK Heemstede
T: +31 (0)23 - 548 12 00
F: +31 (0)23 - 548 12 01
E: info@denboereconorm.nl
W: www.denboereconorm.nl
Buitenshowroom open op werkdagen

van 9.00 tot 17.00 uur.

OPTIES EN INFORMATIE
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Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp, offerte of bestek!

VELE VARIANTEN, OPTIES EN MOGELIJKHEDEN
Deze brochure geeft een overzicht van de talrijke mogelijkheden. De uitgebreide versie van de producten vindt u 
terug op onze website. In Nederland hebben wij een aantal producten opgenomen in onze buitenshowroom die op 
werkdagen geopend is van 9.00 tot 17.00 uur. Heeft u nog vragen of zijn er specifi eke eisen of wensen bel dan met 
onze consultants. 

(SEMI) ONDERGRONDSE INZAMELSYSTEMEN EN KUNSTSTOF CONTAINERS
Voor informatie en advies over alle mogelijkheden voor afvalinzameling verwijzen wij u door naar onze collega’s van 
Environ. (www.environnl.com) Zij bieden u een compleet assortiment van duurzame inzamelmiddelen van 
2- en 4-wiel rolcontainers en (semi) ondergrondse systemen tot 5m3. Natuurlijk bieden wij ook de aanvullende 
diensten als containermanagement, plaatsing en communicatie. Environ is onderdeel van de Den Boer Groep.


