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nieuw leven met 
de afvalsorteer- 
oplossingen 
van BOMA →



Daarom kies je BOMA

→  We hebben alles in huis! 

→  We bieden je persoonlijk advies.

→  We geven onze kennis door.

→  We hebben een handige webshop 
met managementtools.

→  Al onze technische en productfiches 
kan je online vinden.
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Een goed afvalbeheer in je onderneming, inclusief correcte afvalscheiding, draagt niet 

alleen bij aan een beter milieu, maar helpt je ook bij het besparen van kosten en het leert je 

mensen om bewust met afval om te gaan. Wij helpen je graag op weg naar een duurzaam 

afvalbeheer met behulp van  een kwalitatief aanbod van afvalbakken, afvalcontainers en 

sorteeroplossingen.

Bij elke afvalbak hoort ook de juiste afvalzak. BOMA draagt duurzaamheid hoog in het vaandel 

en biedt daarom enkel afvalzakken aan die voor ten minste uit 80% gerecycleerde kunststoffen 

bestaan. Hierdoor zijn onze afvalzakken conform de Vlaamse wetgeving Vlarema, die sinds 

2021 in voege is.

Correct sorteren begint 
bij de juiste afvalbakken 
en afvalcontainers
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Een duurzaam afvalbeheer begint bij de keuze 

van kwalitatieve afvalbakken. Welke afvalbak 

past het beste in welke situatie? En waar moet 

je rekening mee houden? Wij geven je graag een 

paar  aandachtspunten mee die je kunnen helpen 

bij het bepalen van de ideale afvalbak voor jouw 

organisatie

1. Type afvalbak

2. Formaat van de afvalbak

3. Bediening van de afvalbak

Type afvalbak
Ben je op zoek naar een afvalbak voor binnen 

of buiten? Wil je een losse afvalbak of een 

sorteereiland?

In deze folder delen wij de afvalbakken 

overzichtelijk op in 4 categorieën:

Welke afvalbak voor mijn organisatie?

1. 2. 3. 4.
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Bomabin Select

afvalbakken 
voor selectieve 
afvalscheiding

Bomabin Outdoor

afvalbakken voor 
buiten

Afvalverzamel-
wagens en 
afvalcontainers

ideaal voor het 
verzamelen en 
vervoeren van je 
bedrijfsafval

Losse afvalbakken

afvalbakken met 
pedaal of swing 
deksel
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Bediening van de afvalbak
Er zijn verschillende manieren om een afvalbak te bedienen of te openen.

  Open afvalbak: afvalbak zonder deksel. 

  Ideaal voor papier en ander kantoorafval.  

  Niet aangewezen voor afval dat geurtjes maakt.

 Afvalbak met pedaalmechanisme (Bomabin pedal): 

je opent het deksel van de afvalbak met een voetpedaal.  

  Praktisch en hygiënisch. 

  Het deksel is niet afneembaar.

 Afvalbak met swingdeksel (Swing fix): 

je opent het deksel van de afvalbak door er zacht tegen te duwen. 

  Makkelijk in gebruik en deksel is afneembaar. 

  Deksel wordt sneller vuil.

Formaat van de afvalbak
Bij de keuze van het ideale formaat van je afvalbak is het belangrijk om te bepalen in welke ruimte en 

op welke plaats je de afvalbak wil gebruiken. Wil je centrale afvalscheidingsstations creëren, dan is 

het ook interessant om te weten welke sorteerverplichtingen er gelden voor jouw organisatie.

•  Afvalbak voor de werkplek: 5 tot 25 liter, afhankelijk van de hoeveelheid afval die je creëert

•  Afvalbak voor centrale afvalscheiding: 30 tot 90 liter, afhankelijk van het aantal personen

•  Afvalbak voor buiten: 50 liter



BOMABIN SELECT PEDAL

Bomabin Select

Dankzij een goede afvalscheiding kunnen we grondstoffen maximaal 

recycleren en hergebruiken. Afval is dus waardevol en een goed 

sorteerbeleid draagt bij tot een bewust milieubehoud. Maar er is meer! 

Afvalscheidingsstations op centrale plekken betekent ook:

•  Meer beweging op de werkplek. Het is ergonomisch.

•  Je leert je werknemers bewust omgaan met afval.

•  Tijdsbesparing voor het poetspersoneel. Je dient enkel op 

centrale plekken het afval te verzamelen.

•  Zelfde afmeting voor elke afvalbak.

•  Een beter inzicht in je afvalstromen en de hoeveelheid ervan.

Hoe beter afvalstoffen 
gesorteerd worden, 
hoe makkelijker 
de verwerking en 
recyclage

simpel.

Bomabin Select Pedal
Kwalitatieve pedaalemmers

Met de Bomabin Select Pedal kies je voor een 

uitgebreide familie van kwalitatieve pedaalemmers 

die perfect ingezet kunnen worden voor het 

verzamelen van je verschillende afvalstromen. 

De pedaalemmers hebben een robuust 

pedaalmechanisme, brede opening en houden 

onaangename geuren goed in de afvalbak dankzij 

een overlappend deksel. Conform met HACCP 

richtlijnen. Ideaal voor food industry en healthcare. Praktisch

•  Goed sluitend en overlappend deksel houdt 
onaangename geuren in de pedaalemmer
•  Voedingsgeschikt
•  Hygiënisch door no touch opening

Sterk & onderhoudsvriendelijk

•  Pedaalemmer in slagvast polypropyleen
•  Makkelijk reinigbaar en desinfecteerbaar 
dankzij gladde oppervlakken en afgeronde hoeken

Robuust

•  Handig pedaalmechanisme
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Select Pedal 
Classic

Select Pedal 
Classic

Select Pedal 
Classic

Select Pedal 
Classic

Select Pedal 
Classic Afvalzak

wit 
deksel wit

wit 
deksel blauw

wit 
deksel rood

wit 
deksel geel

wit 
deksel groen rol

30 liter 755423 755424 755425 755426 755427 620380

45 liter 755433 755434 755435 755436 755437 620380

70 liter 755443 755444 755445 755446 755447 620390

90 liter 751370 751470 751570 751670 751770 625703

Select Pedal 
Ergo

Select Pedal 
Ergo

Select Pedal 
Ergo

Select Pedal 
Ergo

Select Pedal 
Ergo Afvalzak

wit 
deksel wit

wit 
deksel blauw

wit  
deksel rood

wit 
deksel geel

wit 
deksel groen rol

90 liter 753370 753470 753570 753670 753770 625703

Zakhouder 2 x 45 l voor Bomabin Select Pedal Classic en Ergo 90 liter: Art. 750394

Select Pedal Black Afvalzak
zwart rol

30 liter 755418 625357

45 liter 755428 625357

70 liter 755438 625346

90 liter 755458 625703

Bomabin 
Select Pedal
Classic

Bomabin 
Select Pedal
Ergo

Bomabin 
Select Pedal
Black

ANTIBACTERIËLE
COATING 

70%
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Select Flat Select Flat Select Flat Select Flat Select Flat Afvalzak

gesloten deksel universeel deksel papierdeksel flessendeksel 
groen

flessendeksel 
blauw rol

60 liter 750389 750388 750387 750386 750373 625700

80 liter 750384 750382 750383 750381 750374 625700

Muurbevestiging: Art. 750393 Trolley: Art. 750371

Bomabin 
Select Flat

Bomabin Select Flat
Robuuste afvalbak uit gerecycleerde kunststof

De Bomabin Select Flat familie bestaat uit stevige afvalbakken uit gerecycleerde kunststof met praktische 

handgrepen en een plat deksel. Dankzij verschillende deksels voor verschillende afvalstromen zijn ze een ideale 

keuze voor je selectieve afvalscheiding. Muurbevestiging is mogelijk, wat handig is in kleine ruimtes. Een trolley 

bestaat ook, die je makkelijk aan een andere trolley kan koppelen om zo een mobiel sorteereiland te creëren. 

Verplaatsen wordt een makkie!

BOMABIN SELECT FLAT

Eigenschappen

•  Stevige container uit gerecycleerde kunststof
•  Keuze uit verschillende deksels 
voor verschillende afvalstromen
•  Praktische handgrepen

70%
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Select Cardboard Select Cardboard Select Cardboard Afvalzak
ronde opening 

klein
ronde opening 

groot rechthoekige opening rol

82 liter 750285 750284 750286 625357

110 liter 750282 750281 750283 625700

Bomabin 
Select 
Cardboard

Bomabin Select Cardboard
Duurzame afvalbox uit karton

De afvalbak die zelf nooit afval wordt! Deze duurzame afvalbox is vervaardigd uit karton en is 100% recycleer- 

baar en biologisch afbreekbaar. De afvalbox is uitermate stevig en makkelijk afwasbaar dankzij een water- 

afstotende en beschermende coating op de bovenplaat. De perfecte keuze voor een duurzame afvalinzameling!

Verklein je impact 
door slim om te gaan 
met je bedrijfsafval. 
Doe de test en check 
je impact  →

slim.

BOMABIN SELECT CARDBOARD

Eigenschappen

•  Uitermate stevig: 
ongeëvenaarde verhouding 
gewicht/draagkracht
•  Makkelijk afwasbaar 
dankzij waterafstotende en 
beschermende coating op 
de bovenplaat
•  Voorzien van praktische 
handgrepen
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Select 
Modus

Select 
Modus

Select 
Modus

Select 
Modus

Select 
Modus

Select 
Modus Afvalzak

wit 
deksel grijs

wit 
deksel blauw

wit  
deksel rood

wit 
deksel geel

wit 
deksel groen

wit deksel groen 
gesloten rol

60 liter 750069 750065 750068 750067 750066 750063 620801

grijs 
deksel grijs

grijs 
deksel blauw

grijs  
deksel rood

grijs 
deksel geel

grijs 
deksel groen

grijs deksel groen 
gesloten rol

60 liter 750079 750075 750078 750077 750076 750073 620801

Binnenbak (optioneel) Art. 750092

Bomabin 
Select 
Modus

Bomabin Select Modus
Modulaire afvalscheidingsunit

Strakke modulaire afvalbak van gepoedercoat 

staal voorzien van zakhouder en verstelbare 

pootjes. Functioneel en robuust. Inclusief 

connectiemateriaal waardoor meerdere units 

aan elkaar gekoppeld kunnen worden om 

een afvalscheidingsstation voor meerdere 

afvalstromen te creëren. 

BOMABIN SELECT MODUS

Eigenschappen

•  Robuuste afvalbak uit gepoedercoat staal
•  Functioneel: inclusief connectiemateriaal 
om meerdere units aan elkaar te koppelen
•  Keuze uit wit of grijs met gekleurde deksels 
om diverse afvalstromen te kunnen onderscheiden



BOMABIN SELECT BRICK

Eigenschappen

•  Ideaal voor selectieve afvalscheiding
•   Duurzaam: gemaakt uit 100% 
gerecycleerd plastic, waaronder dopjes 
en ander plastic verpakkingsmateriaal
•  Sterk en robuust: rotatiegegoten HDPE
•   Voorzien van zakhouderbeugels en 
scharnierend deksel met gekleurde 
aluminium plaat (opening 20 cm)
•  De afvalbakken kunnen aan 
elkaar worden gekoppeld met 
verbindingsschroeven (Art.750093)
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Bomabin Select Brick
Circulaire afvalbak uit gerecycleerd plastic

Duurzame afvalbak voor gescheiden afvalinzameling. 

Gemaakt van 100% gerecycleerd plastic bestaande uit 

dopjes van flessen en andere plastic verpakkingen.

Select Brick Select Brick Select Brick Select Brick Select Brick Afvalzak
gesloten deksel 

grijs
gesloten deksel 

blauw
gesloten deksel  

oranje
gesloten deksel 

geel
gesloten deksel 

groen rol

65 liter 750291 750292 750293 750294 750295 625700

open deksel 
grijs

open deksel 
blauw

open deksel  
oranje

open deksel 
geel rol

65 liter 750296 750297 750298 750299 625700

Verbindingsstuk voor Bomabin Select Brick 65 liter: Art. 750093

Bomabin 
Select Brick
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Bomabin Select Trio
Circulair afvaleiland uit gerecycleerd plastic 

Duurzaam afvaleiland met 3 compartimenten. Gemaakt van 100% gerecycleerd plastic.

BOMABIN SELECT TRIO

Eigenschappen

•  Compact afvaleiland voor selectieve afvalscheiding
•  Duurzaam: gemaakt uit 100% gerecycleerd plastic
•  Met drie handige inzetbakken (3 x 45 l)
•  Eenvoudig en hygiënisch te reinigen
•  Gemakkelijk te verplaatsen
•  Ideaal voor scholen, kantoren en openbare ruimtes
•  Vaste bestickering in 4 talen: blauw (PMD), geel (papier), 
grijs (restafval).

Select Trio Afvalzak
rol

3 x 45 liter 750401 625700

Bomabin 
Select Trio



Bomabin Outdoor
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De eerste stap naar een proper bedrijfsterrein is het plaatsen van 

kwalitatieve outdoor afvalbakken. Een goede outdoor afvalbak 

is stevig, bestand tegen alle weersinvloeden en is doordacht 

geplaatst in de buurt van de inkom, fietsenstalling, een lunchplek 

of bij een bankje in de zon. Plaats je afvalbakken voldoende 

zichtbaar, want een proper terrein draagt bij aan een goede indruk 

van je onderneming. 

Een propere 
omgeving maakt 
je werknemers 
vrolijk

leuk.

Bomabin outdoor Cibeles en Rhea
Sterke buitenafvalbakken met afdak

UV-bestendige buitenafvalbakken in polyethyleen. Het handige afdak beschermt tegen inregenen en voorkomt 

de inworp van volumineus afval. De geribbelde stijllijnen maken het aanbrengen van graffiti moeilijk.

BOMABIN OUTDOOR CIBELES

Eigenschappen

•  UV-bestendig
•  Geribbelde buitenkant 
verhindert de aanplak van 
affiches en graffiti
•   Gemakkelijk te ledigen en 
schoon te maken
•  Voorzien van driekantslot 
met sleutel om de onderbak 
er volledig uit te nemen
•   Voorzien van asbak op de top
•  Geschikt voor wand- en 
paalbevestiging
•   Inhoud 50 liter
•   Inclusief 2 spanringen 
voor montage

BOMABIN OUTDOOR RHEA

Eigenschappen

•  UV-bestendig
•  Geribbelde buitenkant verhindert de 
aanplak van affiches en graffiti
•   Gemakkelijk te ledigen en schoon 
te maken
•  Voorzien van driekantslot met sleutel 
om de onderbak te kantelen
•  Geschikt voor wand- en 
paalbevestiging
•   Inhoud 50 liter
•   Inclusief 2 spanringen 
voor montage

Bomabin 
Outdoor

Outdoor Cibeles Outdoor Rhea Afvalzak

grijs zwart rol

50 liter 750397 750395 625384

Paal voor Bomabin outdoor Cibeles & Rhea: Art. 750396



MINI CONTAINER MAXI CONTAINER
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Afvalcontainers en afvalverzamelwagens

Voor het verzamelen van groot, zwaar en omvangrijk afval zijn 

afvalcontainers de ideale oplossing. Zit je bedrijfsafval in de correcte 

afvalbak? Hou er dan zeker ook rekening mee dat het afval nog 

vervoerd moet worden naar de ophaalplek. Hiervoor zijn onze 

afvalverzamelwagens de ideale oplossing.

Ons afvalbeleid 
loopt op wieltjes

slim.

Mini container
Stevige afvalcontainer met 2 wielen

Maxi container
Stevige afvalcontainer met 4 wielen

Eigenschappen

•  UV-bestendig
•  Bestand tegen hoge en 
lage temperaturen
•  Volrubberen wielen
•  Elektrolytisch verzinkte 
stalen as
•  Geschikt voor DIN 
opname
•  Voldoet aan EN 840-1

Eigenschappen

•  UV-bestendig
•  Bestand tegen hoge en lage 
temperaturen
•  Volrubberen wielen
•  Elektrolytisch verzinkte 
stalen as
•  Voldoet aan EN 840-1

Mini 
Container

Mini 
Container

Mini 
Container Afvalzak

grijs blauw groen rol

140 liter 750263 752263 751263 600381

240 liter 750264 752264 751264 610351

Maxi 
Container

Maxi 
Container

Maxi 
Container

grijs blauw groen

770 liter 753266 750266 751266

1100 liter 753265 750265 751265

Mini containers Maxi containers



AFVALVERZAMELWAGEN
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Afvalverzamelwagens
Handige afvalverzamelwagens met 4 zwenkwielen

Eigenschappen

•  Verrijdbare afvalzakhouder met fluisterwielen
•  Versie met of zonder deksel (met deksel is met pedaal, 
zonder deksel is zonder pedaal.)
•  Twee wielen zijn voorzien van een handige rem
•  De afvalzakhouder is voorzien van een klemelastiek om de 
zak op zijn plaats te houden

Afvalverzamel- 
wagen

Afvalverzamel- 
wagen

Afvalverzamel- 
wagen

Afvalverzamel- 
wagen Afvalzak

1 zakhouder 2 zakhouders 3 zakhouders 4 zakhouders rol

zonder deksel 710111 710112 710113 710114 625382

met deksel 710121 710122 710123 710124 625382

Maxi 
Container

Maxi 
Container

Maxi 
Container

grijs blauw groen

770 liter 753266 750266 751266

1100 liter 753265 750265 751265

Afval- 
verzamel- 
wagens



Losse afvalbakken
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Swing Fix Swing Fix Afvalzak

wit zwart rol

10 liter 750321 750621 650045

25 liter 750322 750622 650349

50 liter 750323 750623 620350

Verbindingsstuk voor Bomabin Select Swing 25 liter: Art. 750322

Verbindingsstuk voor Bomabin Select Swing 50 liter: Art. 750323

Swing Fix

Swing Fix
Afvalbak met swingdeksel

Kunststof afvalbak met tuimeldeksel.

SWING FIX

Eigenschappen

•  De brede opening maakt het makkelijk 
om afval in de afvalbak te gooien
•  Het afneembare deksel maakt het makkelijk 
om de afvalbak te ledigen
•  Sterk en robuust: rotatiegegoten HDPE
•  De afvalbakken van 25 en 50 liter kunnen 
aan elkaar worden gekoppeld met een verbindingsstuk 
(Art.750422 en 750423)
•  Muurbevestiging mogelijk

Swingen met 
BOMA in de keuken? 
Download onze 
Cleaningparty 
op Spotify!  →

leuk.

50%
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PEDAALEMMER MAT RVS

Eigenschappen

•  Stijlvol pedaal
•  Geruisloos sluitend deksel
•  Voorzien van fingerprint 
proof coating

Pedaalemmer in mat rvs
Stijlvolle pedaalemmer

Pedaalemmer in mat roestvrij staal met kunststof binnenemmer.

Pedaalemmer Afvalzak

mat RVS rol

3 liter 748070 650371

5 liter 748072 650045

12 liter 748074 650045

30 liter 748078 650381

Pedaalemmer 
in mat rvs



wij denken ook 
aan morgen.
simpel. slim. leuk.
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wij hebben alles 
in huis

simpel.

Alles voor 
een duurzame 
aanpak.
Wij zijn een one-stop-shop. Je vind bij ons 

dus niet alleen de juiste afvalbak, maar 

ook de zak die hier perfect in past. Met één 

druk op de knop, telefoontje of swipe in 

onze BiP app leveren we jouw producten 

tot in de voorraadkast. We helpen je 

niet alleen bij het kiezen van duurzame 

schoonmaakproducten en -werkwijzes, 

maar denken ook bij het leveren aan onze 

ecologische voetafdruk.



19

wij denken 
met je mee

slim.

wij maken het 
jou gemakkelijk

leuk.

Wij bieden 
oplossingen 
op maat.
Jouw bedrijf is uniek. Jouw noden zijn dus 

ook uniek. Dat vraagt om oplossingen op 

maat. Daar weten wij als one-stop-shop 

wel raad mee. BOMA is niet alleen een 

one-stop-shop voor álles op het gebied 

van schoonmaak en hygiëne: wij gaan een 

stap verder en bedenken graag hoe jij jouw 

schoonmaakactiviteiten simpeler, slimmer 

én leuker aan kunt pakken. We bieden 

daarvoor niet alleen de juiste middelen en 

materialen aan, maar ook werkplannen op 

maat.

Je hebt 
ons altijd 
bij de hand.
Online bestellen, je voorraad beheren of 

een service aanvragen? Het kan allemaal! 

Ons management-bestelsysteem is niet 

alleen op de PC te gebruiken maar ook 

te downloaden op je smartphone. Met 

‘BOMA in the Pocket’ kun je dus zelfs 

een bestelling 

plaatsen vanuit de 

voorraadkast. Ook 

al onze technische 

fiches vind je 

online.



info@boma.eu • www.boma.eu

Benieuwd naar ons 
volledig aanbod? 
Contacteer een 
BOMA-locatie bij jou 
in de buurt 

simpel.

1   Antwerpen (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Brussel (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Luik (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58
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