
Ondergrondse systemen



I n z a m e l s y s t e m e n 
Leverbaar z i jn de ondergrondse 
inzamelsystemen Omnivoor en Bosporus

Al onze inzamelsystemen worden compleet in Nederland geproduceerd
en gemonteerd. MORE! B.V. is ISO 9001 gecertificeerd. Kwaliteit, service,
sociale werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn daarom uitgangspunt in onze bedrijfsvoering.

De productiebedrijven en toeleveranciers zijn allemaal minimaal ISO 9001
gecertificeerd en het inzamelsysteem voldoet aan de kwaliteitsnormering
NEN-EN 13071.

Systeemkenmerken
−   Leverbaar met een netto inhoud van 3, 4 en 5 m3
−   Opnamesysteem 1, 2 of 3 Haken of Kinshofer
−   Inzamelsysteem is compleet modulair opgebouwd
−   Leverbaar met hamerslag coating
−   Leverbaar met antigraffiti coating
−   Uniek beluchtingssysteem textielcontainers (geen condensvorming)
−   Leverbaar 1, 2 of 3 compartimenten
−   Voetgangersplatform met tranenplaat of inlegvloer (kunststofgranulaat)
−   Bodemkleppen tot 300 liter opslagcapaciteit voor percolaat
−   Door hoge kwaliteit vrij van correctief onderhoud
−   Onderdelen en systemen onderling uitwisselbaar
−   Levensduur van minimaal 15 jaar
−   In alle (RAL)-kleuren leverbaar
−   Kwaliteitscertificaat NEN-EN 13071 (onafhankelijk certificaat)

I n l o o p b e v e i l i g i n g
Leverbaar z i jn de in loopbevei l ig ingen 
klapvloer en plat form

De inloopbeveiligingen worden beiden geleverd met een in hoogte verstelbare stelrand. Beide beveiligingen 
zijn zo ontworpen dat er geen water in de put kan stromen. Een groot voordeel van het ontwerp is het eenvoudig 
uitnemen en terugplaatsen van de binnencontainer. Hierdoor kan de inzameling snel en efficiënt uitgevoerd worden. 
Kortom; MORE! B.V. denkt bij het ontwerpen van haar producten goed na over de gehele inzamelketen.
 
Systeemkenmerken
−   Aanstraatprofiel, opstaande randen dus geen kieren en makkelijk bij uitvoerig straatwerk
−   Platform heeft 4 contragewichten met afgeschermde kabels
−   Stelrand heeft een zoekrand, container daardoor snel en eenvoudig terug te plaatsen
−   Draagvermogen tot meer dan 150 kilogram
−   Kwaliteitscertificaat NEN-EN 13071 (onafhankelijk certificaat)



I n z a m e l s y s t e m e n C o n t a i n e r m a n a g e m e n t

Systeemkenmerken
−   Eenvoudig bedienbare kaartlezer
−   Kaartlezer ook leverbaar met digitaal scherm
−   Voeding door battery pack of accu met lichtcel
−   Volmeldsysteem (via teller of sonar)
−   Webapplicatie met toegang tot systeem/data
−   Containermanagement met pasbeheer
−   Uitbreiding applicatie milieustraat
−   Uitbreiding applicatie onderhoud en reiniging
−   Uitbreiding met routeplanning (Google Maps)
−   Inwerptrommel op afstand afsluitbaar
−   Track en trace systeem
−   Koppeling module milieustraat mogelijk
−   Koppeling module beheer mogelijk
 

Leverbaar z i jn toegangscontrole en volmeldsystemen
met battery pack of  accu met l ichtcel len

Al onze inzamelsystemen kunnen voorzien worden van toegangscontrole en een systeem voor volmelding. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest moderne technieken. Draadloze verbinding (GPRS) voor overdracht 
van data en sonartechnieken voor de volmelding. De aansturing van de systemen vindt plaats via een batterij of 
accu gevoed door lichtcellen. 

De systemen zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Alle gegevens worden in een database centraal opgeslagen. 
De klant heeft via een webapplicatie direct en continue toegang tot alle data, zoals de aanbiedgegevens, 
batterijstatus, vulgraad en alle andere data.
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Leverbaar z i jn een moderne en duurzame betonput 
en VCA** gecer t i f iceerde infrastructurele werkzaamheden

MORE! B.V. levert een moderne en duurzame betonput die gemaakt wordt op de locatie waar de grondstoffen 
(zand en grind) vrij komen. De betonput is kwalitatief hoogwaardig en gecertificeerd. De toegepaste grondstoffen 
worden duurzaam gewonnen.

Naast de toepassing van duurzame en gecertificeerde producten is de juiste
uitvoering van in frastructurele werkzaamheden van cruciaal belang voor een
goed werkend inzamelsystemen. MORE! B.V. beschikt over de juiste expertise
en jarenlange ervaring. Met onze kennis en visie denken wij graag met u mee
en komen wij met oplossingen bij de inpassing van inzamelsystemen in uw
leefomgeving.

Systeemkenmerken betonput en infra
−   De betonput is voorzien van een Komo productcertificaat
−   De betonput voldoet aan Besluit bodemkwaliteit
−   De betonput voldoet aan hoogste milieuklasse
−   De betonput kan voorzien worden van opdrijftenen
−   De betonput is niet waterdoorlatend met gladde afwerking
−   De putbodem is voorzien van verdieping voor afzuigen vloeistoffen
−   MORE! B.V. is VCA** gecertificeerd
−   Inzicht en kennis in infrastructurele werkzaamheden
−   Jarenlange ervaring op het gebied van straatwerk (wij denken met u mee)
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