


Wat is de SeppR?

Afval scheiden is belangrijk, maar 
vaak makkelijker gezegd dan 
gedaan. Veel recyclebaar plastic, 
glas, papier, textiel, groente-, fruit- 
en tuinafval komt dan ook nog 
steeds bij het restafval terecht. Dat 
kan beter. De SeppR is een handige 
oplossing om het scheiden van afval 
te vereenvoudigen en tegelijkertijd 
ruimte en kosten te besparen.

De SeppR is een duurzaam frame 
van stevig kunststof waarin heel
eenvoudig een afvalzak of milieuzak 
van 60 liter geklemd kan worden. 
Dit frame past in elke standaard 
rolcontainer (Kliko, Otto, Sulo,…) 
van 240 liter. Zodra de betreffende 
afvalzak vol is, wordt deze eenvoudig 
uitgenomen en verwisseld. De volle 
afvalzak wordt, net als voorheen, 
naar een centraal verzamelpunt 
gebracht of opgehaald door de 
gemeente.

Hoewel het product oorspronkelijk 
bedoeld was voor het scheiden van 
plastic, kan de SeppR ook gebruikt 
worden voor andere soorten 
afval, afhankelijk van hoe er in 
de betreffende gemeente wordt 
ingezameld. Hiervoor hoeft men 
enkel de van toepassing zijnde 
afvalzak te kiezen.

De SeppR is bedacht, ontworpen 
en vervaardigd in Twente. Voor 
de productie van de SeppR is 
bewust gekozen voor een bedrijf 
in Enschede(NL), in plaats van 
uitbesteding naar lagelonenlanden 
als China of Polen.

De SeppR

...bespaart kosten.
...is gemakkelijk in gebruik.

...bespaart ruimte.
...is duurzaam.

...voorkomt stank en ongedierte.
...is 100% Twents.

...helpt u eenvoudig afval te scheiden.



Hoe gebruik ik de SeppR?

Zo kunt u

 Bevestig de drie haken aan de onderkant 
in de desbetreffende uitsparingen van de 
buitenring en druk ze stevig aan. 
(1x achterkant, 2x zijkant)

 De milieuzak of 60ltr. afvalzak van 
binnenuit over de binnenring van de 
SeppR heen trekken en ongeveer 5 á 7cm er 
overheen laten hangen.

 In het geheel de binnenring met zak in de 
buitenring aan de achterzijde van de Otto/
Kliko/rolcontainer hangen.

De SeppR bestaat uit twee ringen en 
drie haken.



De seppR is o.a. verkrijgbaar via de webshop: 

     www.theshopteam.com/seppr 
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Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u dit via de mail naar ons toezenden

       info@mt-is.nl




