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Rolcontainers
afmetingen

Wastenet inzameling

1600 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1670 mm x 1120mm x 1465mm

1300 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 1120mm x 1215mm

120 liter (Swill)
Afmetingen (lxbxh): 480mm x 540mm x 945mm

2400 liter (Papier en karton)
Afmetingen (lxbxh): 1671mm x 1647mm x 1061mm

Overzicht rolcontainers

240 liter (Alle afvalsoorten)
Afmetingen (lxbxh): 580mm x 707mm x 1050mm

660 liter (Restafval, papier en karton, flessenglas, PMD)
Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 820mm x 1195mm

770 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 820mm x 1315mm

750 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 745mm x 1215mm

360 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 625mm x 860mm x 1120mm

500 liter (Archiefvernietiging)
Afmetingen (lxbxh): 480mm x 540mm x 945mm

1700 liter (Papier en karton)
Afmetingen (lxbxh): 1700mm x 1150mm x 1420mm

1100 liter (Restafval, papier en karton, PMD)
Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 1190mm x 1470mm

500 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 745mm x 895mm

1000 liter (Restafval)
Afmetingen (lxbxh): 1670 mm x 920mm x 1215mm



240 liter

Afmetingen (lxbxh): 580mm x 707mm x 1050mm
C.a 4/5 vuilniszakken
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 12 kilo

De 240 liter rolcontainer is de container die ieder huishouden bij zijn 
huis heeft staan. In deze container passen 4 tot 5 standaard vuilniszak-
ken. De blauwe container is speciaal voor papier- en kartonafval. De 
gele rolcontainer is voorzien van een werpgat (rozet) in de deksel. Deze 
container is voor horecabedrijven die veel flessenglas afval hebben.

Geschikt voor

Restafval                        Papier en karton          Flessenglas                   Organisch afval            Archiefvernietiging        PMD                               Koffiebekers                                  

120 liter

Afmetingen (lxbxh): 480mm x 540mm x 945mm
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 7,6 kilo

De 120 liter rolcontainer is ideaal voor de kleinere keukens. Deze 
rolcontainer is wordt voornamelijk  gebruikt om organisch afval mee 
in te zamelen.

Geschikt voor

Organisch afval



360 liter

Afmetingen (lxbxh): 625mm x 860mm x 1120mm
C.a 6/7 vuilniszakken
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 15 kilo

De 360 liter rolcontainer is door zijn kleine afmeting gemakkelijk 
binnen te plaatsen, maar heeft een 
ruimere inhoud dan de standaard 240 liter. Hier passen zo’n 7 vuilnis-
zakken in.

Geschikt voor

Restafval                     

500 liter

Afmetingen (lxbxh): 480mm x 540mm x 945mm
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 7,6 kilo

Voor grote aantallen is de 500 liter archiefcontainer beschikbaar. Ook 
deze is AVG-proof en voorzien van een afgesloten deksel.

Geschikt voor

Archiefvernietiging



660 liter

Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 820mm x 1195mm
C.a 11/12 vuilniszakken
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 36,5 kilo

De 660 liter rolcontainer is de ideale container voor
als je iets meer afvl hebt. In deze container passen 11 tot 12 
standaard vuilniszakken.

Geschikt voor

Restafval                      Papier en karton          Flessenglas                    PMD                Koffiebekers

500 liter

Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 745mm x 895mm
C.a 10/11 vuilniszakken
Materiaal: staal
Gewicht(leeg): 105 kilo

De 500 liter rolcontainer is de kleinste stalen container.
De stalen containers zijn een stuk zwaarder dan de kunststof variant en 
staan bekend om hun stevigheid. 

Geschikt voor

Restafval               



770 liter

Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 820mm x 1315mm
C.a 13/14 vuilniszakken
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 47 kilo

De 770 liter rolcontainer is de grootste kunststofcontainer die voor een 
(binnen)deur past. In deze container passen 13 tot 14 standaard vuilniszak-
ken.

Geschikt voor

Restafval                    

750 liter

Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 745mm x 1215mm
C.a 13/14 vuilniszakken
Materiaal: staal
Gewicht(leeg): 135 kilo

De 750 liter stalen rolcontainer is ideaal voor als je niet zoveel afval het, 
maar wel een stevige, weersbestendige en brandare rolcontainer wilt.

Geschikt voor

Restafval                      



1100 liter

Afmetingen (lxbxh): 1370mm x 1190mm x 1470mm
C.a 18/19 vuilniszakken
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 50 kilo

De 1100 liter rolcontainer is een van de grotere rolcontainers. Het 
voordeel van deze kunststof rolcontainer is het lichte gewicht. Deze is 
makkelijk te verrijden.

Geschikt voor

Restafval                        Papier en karton           PMD      

1000 liter

Afmetingen (lxbxh): 1670 mm x 920mm x 1215mm
C.a 17/18 vuilniszakken
Materiaal: staal
Gewicht(leeg): 140 kilo

De 1000 liter stalen rolcontainer is een grote  
weerbestendige en brandveilige rolcontainer. De solide constructie heeft 
weinig onderhoud nodig en heeft een lange levensduur.

Geschikt voor

Restafval                         Papier en karton        



1300 liter

Afmetingen (lxbxh): 1670mm x 1120mm x 1215mm
C.a 22/23 vuilniszakken
Materiaal: staal
Gewicht(leeg): 165 kilo

De 1300 liter stalen rolcontainer is net als de andere stalen containers  
gemaakt uit staalplaat wat zorgt voor een stevige constructie.

Geschikt voor

Restafval                        Papier en karton                 

1600 liter

Afmetingen (lxbxh): 1670 mm x 1120mm x 1465mm
C.a 26/27 vuilniszakken
Materiaal: staal
Gewicht(leeg): 180 kilo

De 1600 liter rolcontainer is ideaal voor bedrijven met grote hoeveel-
heden afval. Er passen tot wel 27 
vuilniszakken in.

Geschikt voor

Restafval               



1700 liter

Afmetingen (lxbxh): 1700mm x 1150mm x 1420mm
Materiaal: kunststof
Gewicht(leeg): 125 kilo

De 1700 liter rolcontainer is de grootste kunststoffen rolcontainer 
voor papier en karton.

Geschikt voor

Papier en karton

2400 liter

Afmetingen (lxbxh): 1671mm x 1061mm x 1647mm
Materiaal: staal
Gewicht(leeg):  132 kilo

De 2400 liter gaascontainer is alleen geschikt voor papier en karton. Hier 
zamel je snel grote hoeveelheden papier mee in.

Geschikt voor



Overige containers

400 liter foliezakhouder
700mm x 850mm x 133mm

Dekselvat
60 liter

Palletbox (660 of 1120 liter)
1200mm x 1000mm x 740mm 

Dekselvat
200 liter

Perscontainer
8 m3 t/m 23 m3

Bekerbak
beschikbaar in 
verschillende formaten

072 7202260
info@wastenet.nl
www.wastenet.nl


