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Pafpaal

STRAATMEUBILAIR

Herkenbaar
Om de overlast van rokersafval tegen 
te gaan in de (semi-)openbare ruimte 
heeft Erdi de Pafpaal ontwikkeld. Een 
uniek afvalopvangsysteem voor afval van 
sigaretten en ander rookwaar. Naast de 
courante afvalbakken is gebleken dat er 
een enorme behoefte is aan afvalopvang-
systemen voor rokersafval bij bestaande 
zitplekken binnen stadscentra, horeca, 
kantoorcomplexen,etc. .

Een afvalopvangsystemen voor sigaret-
ten en ander rookwaar moet dusdanig 
herkenbaar zijn voor de gebruikers dat 
zij daar bewust en onbewust gebruik van 
maken. Daarnaast moet het systeem 
technisch geschikt zijn voor toepassing 
in de openbare buitenruimte, zoals een 
efficiënte lediging en een hoge mate van 
bestendigheid tegen vandalisme.  
De Pafpaal voldoet aan deze praktische 
eisen die je van een afvalopvangsysteem 
mag verwachten.

Twee delen
De Pafpaal bestaat uit twee delen. Het 
bo ven deel (filter) functioneert als opvang-
bak. Dit bovendeel wordt automatisch 
ver grendeld wanneer deze in het onderste 
deel van de paal wordt teruggezet. 
De opvangbak wordt ontgrendeld middels 
een slotsysteem. Bij het wegneembare 
model heeft het slotsysteem een dubbele 
functie en kan ook de paal in zijn geheel 
worden weggenomen. Als de opvangbak 
verwijderd is van de basis kan deze door 
middel van een stortklep geleegd worden. 

Specificaties
• Afmeting: hoogte boven maaiveld 

H=1200 mm, diameter Ø 101 mm
• Inhoud: 3,2 liter
• Conservering: thermisch verzinkt volgens 

NEN-EN-ISO 1461 voorzien van poeder-
coating, minimum laagdikte 80 mu 

• Kleur: onderstuk RAL 9016 (verkeers-
wit), bovenstuk RAL 1034 (pastelgeel)

• Bovenzijde: aluminium uitdrukplaatje
• Vergrendeling: ers-vergrendelingssysteem 

(indien wegneembaar)
• Slotsysteem: driehoek 8 mm
• Opties: 
 -  coating in afwijkende RAL kleur 
 -  afsluitdeksel t.b.v. opening betonfunda-

tie (indien wegneembaar) 
 -  uitvoering in RVS
 -  afwijkend sleutelsysteem

De Pafpaal is auteursrechtelijk beschermd 
en een handelsmerk van Erdi B.V.


