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Meeuwendeksel ®
Voorkom overlast door rondzwervend afval uit
openstaande Kliko’s en afvalbakken
Wij produceren en leveren 2 typen zogeheten “Meeuwendeksels”.
De Meeuwendeksels zijn zodanig ontworpen dat ze simpel op een Kliko (groot of klein) of groenafval- of papiercontainer kunnen worden geplaatst. De Meeuwendeksels hebben een grote
insteekopening die wordt afgesloten met geïntegreerde beweegbare klep. Ideaal voor gebruik op
festivals, braderiën, bij marktkramen, op uw bedrijf of thuis.

Probleem:
1. Mensen hebben er over het algemeen een hekel aan om afval in een dichte Kliko te deponeren. Met
als gevolg dat de Kliko met open deksel wordt uitgestald
2. Je kijkt in de afvalbak. Niet fris; zeker niet in de nabijheid van voedingsmiddelen
3. Wind, insecten en vogels hebben vrij spel met de inhoud van de Kliko met als gevolg rotzooi in de
omgeving; of de bak is een magneet voor wespen, vliegen of vliegjes.

Voordelen van de Meeuwendeksel
1. Dankzij de grote insteek opening en de afsluitbare klep is het een fluitje van een cent om afval in de
Kliko te deponeren
2. De container blijft afgesloten voor wind, insecten (wespen, vliegen, vliegjes) en vogels
3. Te gebruiken tijdens evenementen maar ook op uw bedrjf of thuis op de huisvuil- groenafval- of
papiercontainer

Twee modellen, in diverse afmetingen:
1. Model Kant-en-Klaar. Voorgevormde Meeuwendeksel met beweegbare afsluitklep, leverbaar in
diverse afmetingen. Standaardmaat is de grote grijze/groene huisvuilcontainer of groencontainer
(afmeting volgens EU norm). Zie Foto 1a en 1b.
2. Model Plano. Meeuwendeksel die als een platte plaat wordt aangeleverd en waaruit binnen 30
seconden een complete Kliko deksel is te vouwen inclusief de beweegbare klep. Geen gereedschap
nodig. Zie foto 2a en 2b. Dit type deksel is bijvoorbeeld geschikt voor tijdelijke oplossingen zoals
festivals en evenementen. Na gebruik kan het deksel simpel met het plastic afval worden
meegegeven.
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