
Met de CareRing willen wij een extra bijdrage leveren aan een schone, veilige en duurzame 
leefomgeving. De ijzeren CareRing past perfect op al onze Capitole afvalbakken. De makkelijk te 
monteren doneerring maakt het mogelijk om petflessen en blikjes met statiegeld separaat van 
het restafval in te zamelen. 

De flesjes of blikjes kunnen vervolgens door mensen die het statiegeld goed kunnen gebruiken, opgehaald 
en ingeleverd worden. Dit biedt mensen die het moeilijk hebben de kans om geld te verdienen, of maakt 
inzameling voor goede doelen mogelijk. Bovendien worden de volumineuze petflessen en blikken uit de 
route naar de verbrandingsoven gehaald. Beter voor het milieu door beter gebruik van grondstoffen en met 
een sociale impact. Het ontwerp is van Paul Ketz Studio. 

Verzamelt op een waardige 
manier statiegeld

Brengt meer plastic in het 
recycle proces

CareRing
De duurzame en sociale oplossing voor petflesjes en blikjes 

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen?
Neem gerust contact met
ons op.

Bel of mail naar 
+31 (0)8 80 01 84 10   
outdoor@vconsyst.com

Snel en makkelijk te monteren 
aan de Capitole



  Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
  +31 38 38 57 057

  outdoor@vconsyst.com
  vconsyst.com

  VConsyst
  @VConsyst

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen 
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor 
openbare ruimten en bedrijventerreinen.

Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst is er 
altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende afvalbakken, 
fietsparkeersystemen, overkappingen en ons zit- en 
straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten. 

We helpen je met passende, innovatieve 
totaaloplossingen voor de inrichting 
en het beheer van de openbare buiten-
ruimte. Oplossingen die je leefomgeving 
makkelijker, mooier en veiliger maken. 

En vooral ook: duurzamer. Want 
VConsyst denkt niet alleen aan vandaag 
en morgen, maar ook aan volgende 
generaties. Wherever you are,  
nu en straks.

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor de 
openbare ruimte.


