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hoge tuinkasten

• ambachtelijk vervaardigd
• onderhoudsvrij, gemakkelijk te beitsen
• bovenzijde / deursluiting met aluminium rand
• dak en bodem van watervaste betonplex
• regenwaterdicht met ventilatieroosters 
• afsluitbaar
• de LCH050-R, LCH050180-R, LCH080-R en LCH080180-R hebben géén interieur en worden         
   volledig gemonteerd geleverd
• de LCH130-R, LCH130180-R, LCH180-R en LCH180180-R hebben 1 verticale wand en                 
  1 legplank*
• de LCH230-R en LCH230180-R: hebben 1 verticale wand en 2 legplanken*
* deze kasten worden gezien hun grootte in panelen geleverd; eenvoudige montage

LCH130-R blauw gebeitst

Buitenafmetingen (hoogte 206cm)
breedte x diepte x hoogte in cm

LCH050-R:   80 x 54 x 206
LCH080-R:   80 x 82 x 206
LCH130-R: 125 x 82 x 206
LCH180-R: 180 x 82 x 206
LCH230-R: 230 x 82 x 206

Binnenafmetingen (hoogte 180cm)
breedte x diepte x hoogte in cm

 LCH050180-R:   71 x 45 x 168     537 liter
 LCH080180-R:   71 x 73 x 168     871 liter
 LCH130180-R: 115 x 73 x 168   1410 liter
 LCH180180-R: 170 x 73 x 168   2085 liter 
       LCH230180-R: 220 x 73 x 168   2735 liter

Buitenafmetingen (hoogte 180cm)
breedte x diepte x hoogte in cm

           LCH050180-R:   80 x 54 x 180
             LCH080180-R:   80 x 82 x 180
 LCH130180-R: 125 x 82 x 180
 LCH180180-R: 180 x 82 x 180
 LCH230180-R: 230 x 82 x 180

Binnenafmetingen (hoogte 206cm)
breedte x diepte x hoogte in cm

LCH050-R:   71 x 45 x 194     620 liter
LCH080-R:   71 x 73 x 194   1005 liter
LCH130-R: 115 x 73 x 194   1629 liter
LCH180-R: 170 x 73 x 194   2408 liter 
LCH230-R: 220 x 73 x 194   3158 liter

LCH230-R ingericht als milieukast
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lage tuinkasten

• ambachtelijk vervaardigd uit de beste materialen
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• vaste bovenzijde en deursluiting afgewerkt met aluminium rand
• bovenzijde en bodem van watervaste betonplex
• standaard: géén interieur
• regenwaterdicht met ventilatieroosters
• afsluitbaar
• in panelen geleverd; eenvoudige montage

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

          LCL140-R: 125 x   65 x 122
          LCL240-R: 141 x   83 x 122
          LCL340-R: 141 x 113 x 122

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

    LCL140-R: 115 x   55 x 112     708 liter
    LCL240-R: 131 x   73 x 112   1071 liter
    LCL340-R: 131 x 103 x 112   1511 liter

LCL240-R

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service



tuinkisten

• ambachtelijk vervaardigd
• onderhoudsvrij, maar eenvoudig te beitsen
• aflopend deksel afgewerkt met aluminium rand
• regenwaterdicht met ventilatieroosters 
• 2 gasveren op het deksel (niet bij LT120-R)
• tevens om op te zitten
• in panelen geleverd; gemakkelijke montage 

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LT120-R: 120 x   67 x 67
LT120-RG: 120 x   67 x 67
LT140-RG: 140 x   67 x 67
LT160-RG: 160 x   67 x 67
LT190-RG: 190 x   67 x 67

LT170-RG: 170 x 100 x 56 (o.a. loungekussens)
LT200-RG: 200 x 100 x 84 (o.a. loungekussens)

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LT120-R:       110 x 57 x 52   326 liter
LT120-RG:    110 x 57 x 52   326 liter
LT140-RG:    130 x 57 x 52   385 liter
LT160-RG:    150 x 57 x 52   445 liter
LT190-RG:    180 x 57 x 52   534 liter

LT170-RG:    160 x 90 x 41   590 liter
LT200-RG:    190 x 90 x 69 1180 liter

LT200-RG

LT140-RG

LT170-RG
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opbergkist voor gasflessen  

voor thuis, op de camping, bij uw recreatiewoning ... 
• geschikt voor 2 gasflessen 
• met 4 ventilatieroosters (2 in de wanden en 2 in de bodem) 
• regenwaterdicht deksel van betonplex afgewerkt met rabat en aluminium rand 
• betonplex bodem 
• noordeuropees vuren geïmpregneerd onder KOMO-keur  
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen 
• in panelen geleverd 

Buitenafmetingen 
breedte x diepte x hoogte in cm

 

LG2-R: 80 x 45 x 75 (70)
 

 
Binnenafmetingen

 
 

LG2-R:  70 x 35 x 60
 

LG2-R 

 

 voor thuis, op de camping, bij uw recreatiewoning ...
• geschikt voor 2 gasflessen
• met 4 ventilatieroosters (2 in de wanden en 2 in de bodem)
• regenwaterdicht deksel met betonplex afgewerkt met rabat en aluminium rand
• betonplex bodem
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• volledig gemonteerd geleverd
• tevens om op te zitten

 

voor thuis, op de camping, bij uw recreatiewoning ... 
• geschikt voor 2 gasflessen 
• met 4 ventilatieroosters (2 in de wanden en 2 in de bodem) 
• regenwaterdicht deksel van betonplex afgewerkt met rabat en aluminium rand 
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• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen 
• in panelen geleverd 

Buitenafmetingen 
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Binnenafmetingen
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Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LG2-R: 80 x 45 x 75 (70)

Binnenafmetingen
LG2-R: 70 x 35 x 60

LG2-R
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fietsenbergingen

• verstevigd met grondbeugels
• opklapbaar deksel voorzien van 2 gasveren
• volledig ventilerend
• plaats voor 3 of meer fietsen enz.
• deuren en deksel afsluitbaar met één cylinderslot
• bovenzijde en deursluiting met aluminium
• regenwaterdicht
• onderhoudsvrij; gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd; eenvoudige montage
 

LMF125-RGH

  Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

voor gewone fietsen
LMF125-RG:   125 x 215 x 130 (125)
LMF150-RG:   150 x 215 x 130 (125)
LMF175-RG:   175 x 215 x 130 (125)
LMF200-RG:   200 x 215 x 130 (125)

voor elektrische fietsen
LMF125-RGH:  125 x 215 x 141 (136)
LMF150-RGH:  150 x 215 x 141 (136)
LMF175-RGH:  175 x 215 x 141 (136)
LMF200-RGH:  200 x 215 x 141 (136)

voor gewone en elektrische fietsen
LMF203D-RGH:      203 x   96 x 141 (136)
LMF203D125-RGH: 203 x 125 x 141 (136)
LMF203D150-RGH: 203 x 150 x 141 (136)

                     Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte - deuropening in cm

voor gewone fietsen
LMF125-RG:   116 x 188 x 123 -   80 
LMF150-RG:   141 x 188 x 123 - 100 
LMF175-RG:   166 x 188 x 123 - 130 
LMF200-RG:   191 x 188 x 123 - 130 

voor elektrische fietsen
LMF125-RGH:  116 x 188 x 133 -   80 
LMF150-RGH:  141 x 188 x 133 - 100 
LMF175-RGH:  166 x 188 x 133 - 130 
LMF200-RGH:  191 x 188 x 133 - 130 

voor gewone en elektrische fietsen
LMF203D-RGH:       195  x   88  x 133 - 145 
LMF203D125-RGH: 195  x 117  x 133 - 145
LMF203D150-RGH: 195  x 142  x 133 - 145

LMF203D-RGH
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LMFxxx-RG 

LMF203D-RG 

LMFxxx-RG(H)

LMF203Dxxx--RGH

 

 

LMFxxx-RG 

LMF203D-RG 



bakfietsbergingen

• verstevigd met grondbeugels
• opklapbaar dakdeel voorzien van 2 gasveren
• volledig ventilerend 
• deuren en deksel afsluitbaar met één cylinderslot
• bovenzijde en deursluiting afgewerkt met aluminium
• regenwaterdicht
• onderhoudsvrij maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd; eenvoudige montage
• zie ook motor- scooterbergingen

LSC150300-RG
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Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LSC150-RG:    150 x 243 x 156 (151)
LSC150300-RG:  150 x 273 x 156 (151)
LSC150-RGH:    150 x 243 x 181 (148)
LSC150300-RGH: 150 x 273 x 181 (148)
LSC175-RG:  175 x 243 x 156 (151)
LSC175300-RG:  175 x 273 x 156 (151)
LSC175-RGH:  175 x 243 x 181 (148)
LSC175300-RGH: 175 x 273 x 181 (148)

                     Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte - deuropening in cm
LSC150-RG:    138 x 219 x 145 - 100 
LSC150300-RG:  138 x 249 x 145 - 100 
LSC150-RGH:    138 x 219 x 170 (137) - 100
LSC150300-RGH:138 x 249 x 170 (137) - 100
LSC175-RG:  163 x 219 x 145 - 130
LSC175300-RG:   163 x 249 x 145 - 130
LSC175-RGH:  163 x 219 x 170 (137) - 130
LSC175300-RGH:163 x 249 x 170 (137) - 130



motor-scooterbergingen

• verstevigd met grondbeugels
• 1 model met vast dakgedeelte en 8 modellen met opklapbaar dakgedeelte (2 gasveren)
• volledig ventilerend 
• afsluitbaar
• bovenzijde en deursluiting afgewerkt met aluminium
• regenwaterdicht
• onderhoudsvrij maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd; eenvoudige montage

LSC150300-RGH (opklapbaar dakdeel)

LMB270-R (vast dakdeel)

LSC150300-RG (opklapbaar dakdeel)
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Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LMB270-R: 150 x 270 x 214 (209)
LSC150-RG:    150 x 243 x 156 (151)
LSC150300-RG:  150 x 273 x 156 (151)
LSC150-RGH:    150 x 243 x 181 (148)
LSC150300-RGH:150 x 273 x 181 (148)
LSC175-RG:  175 x 243 x 156 (151)
LSC175300-RG:  175 x 273 x 156 (151)
LSC175-RGH:  175 x 243 x 181 (148)
LSC175300-RGH: 175 x 273 x 181 (148)

                     Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte - deuropening in cm
LMB270-R: 141 x 262 x 205 - 100 x 198
LSC150-RG:    138 x 219 x 145 - 100 
LSC150300-RG:  138 x 249 x 145 - 100 
LSC150-RGH:    138 x 219 x 170 (137) - 100
LSC150300-RGH: 138 x 249 x 170 (137) - 100
LSC175-RG:  163 x 219 x 145 - 130
LSC175300-RG:  163 x 249 x 145 - 130
LSC175-RGH:  163 x 219 x 170 (137) - 130
LSC175300-RGH: 163 x 249 x 170 (137) - 130



motor-scooterbergingen

model laag hoog
ondiep LSC150-RG;LSC175-RG LSC150-RGH;LSC175-RGH
diep LSC150300-RG;LSC175300-RG LSC150300-RGH;LSC175300-RGH

LSC150300-RG

LSC150300-RGH

buitenafme ngen (cm) LSC150-RGH

181
148

168

243

buitenafme ngen (cm) LSC150300-RGH

181
148

168

273

115115

115145

buitenafme ngen (cm) LSC150-RGH

181
148

168

243

buitenafme ngen (cm) LSC150300-RGH

181
148

168

273

115115

115145

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service

buitenafmetingen (cm) LSC150-RGH
buitenafmetingen (cm) LSC175-RGH

buitenafmetingen (cm) LSC150300-RGH
buitenafmetingen (cm) LSC175300-RGH



scootmobielberging

• verstevigd met grondbeugel
• opklapbaar deksel, standaard uitgerust met 2 gasveren
• onderzijde deksel voorzien van handgreep 
• volledig ventilerend met ventilatieroosters 
• plank voor batterij-oplader (alleen voor de LSB175-RGE)
• deuren en deksel afsluitbaar met één cylinderslot 
• bovenzijde en deursluiting met aluminium
• regenwaterdicht
• onderhoudsvrij; gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd; eenvoudige montage

EXTRA OPTIE:
ELEKTRISCHE OPENING EN SLUITING

type LSB175-RGE

LSB175-RG en LSB175-RGE
Buitenafmetingen

breedte x diepte x hoogte in cm
150 x 193 x 153

Binnenafmetingen
139 x 175 x 145

LSB175-RG
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LSB175-RG-2.pdf   1   04-11-11   14:45
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                   berging voor scholen        

• verstevigd met grondbeugels
• opklapbaar dakdeel voorzien van 2 gasveren
• volledig ventilerend 
• deuren en deksel afsluitbaar met één cylinderslot
• bovenzijde en deursluiting afgewerkt met aluminium
• regenwaterdicht
• onderhoudsvrij maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd; eenvoudige montage

LSB170-RGH
Buitenafmetingen

breedte x diepte x hoogte in cm
170 x 254 x 168

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

159 x 244 x 159

Deuropening ca. 126cm

5 bergingen
C.B.S. De Haven 

Doetinchem

EXTRA OPTIE:
ELEKTRISCHE OPENING EN SLUITING

type LSB170-RGHE
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houtopslagen

• tegen een wand of vrijstaand op te stellen
• volledig ventilerend 
• bovenzijde afgewerkt met aluminium rand
• bovenzijde regenwaterdicht
• onderhoudsvrij; gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd
• eenvoudige en snelle montage  

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LHB125-R:  104 x 40 x 148    ca. 0,60m3
LHB185-R:  164 x 40 x 148    ca. 1,00m3
LHB370-R:  164 x 96 x 148    ca. 2,50m3

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

      *= diepte dak    

LHB125-R: 125 x  62* x 180
LHB185-R: 185 x  62* x 180
LHB370-R:  185  x116* x  180

LHB125-R LHB185-R

LHB370-R

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service



10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service

houtopslagen - combinaties

• tegen een wand of vrijstaand op te stellen
• volledig ventilerend 
• bovenzijde afgewerkt met aluminium rand
• bovenzijde regenwaterdicht
• onderhoudsvrij; gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd
• eenvoudige en snelle montage  

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LHB075-R:     41x 55 x   87    ca. 0.20m3
LHB120-R:  104 x 40 x   95    ca. 0,40m3
LHB180-R:  159 x 40 x   55    ca. 0,35m3

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

 
*= diepte dak     ** = ook als tafel te gebruiken

LHB075-R**:   70 x  70 x  110
LHB120-R**:  125 x  50* x 120
LHB180-R**: 180 x  50  x     80
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LHB180-R
houtopslag - lounge side-table

houtopslag - party-tafel
LHB075-R

houtopslag tuinwerktafel LHB120-R
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planten- en boombakken

• solide en volledig gemonteerd
• boven en onder verstevigde hoeken
• eenvoudig te beitsen

Alle plantenbakken zijn leverbaar met een wielset, die bestaat uit 4 zwenkwielen, waarvan 
2 met rem. (LWL = wielset licht; LWZ = wielset zwaar)

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm     optie wielset

LF   404040-R:    40 x 40  x   40   LWL
LF   404055-R: 40  x 40   x 55   LWL
LF   604055-R:     60   x   40  x   55   LWL
LF   6040100-R:    60    x  40  x   100   LWZ
LF   808065-R:      80 x   80  x   65   LWZ
LF   1004055-R:   100  x   40  x   55   LWZ
LF   10010065-R: 100  x  100  x  65   LWZ
LF   10010095-R:  100  x  100  x   95   LWZ
LF   1204060-R:    120  x  40  x  60   LWZ
LF   12040100-R:  120  x   40 x   100  LWZ

3x LF10010095-R
Helmond
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combinatiemogelijkheden

• ook ideaal om te combineren als afscheiding 
  van een terras

 

40
55 60

100

40 40 60 60
40

120 120100

beschikbare hoogte 
afmetingen in cm

(zij-aanzicht)

LF604055-R + LWL

LF12040100-R + LWZ
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oppottafels - werktafels
tuinwerktafel 

LOT090-R 
LOT090-R 
(door klant antraciet gebeitst) 

LOT125-R 
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• stevige constructie en decoratief
• watervast betonplex werkblad
• met gat (Ø 150mm) aan rechterzijde voor afvalemmer
• hoogte onderblad zelf te bepalen
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LOT090-R:   94 x 43 x 95
LOT125-R: 129 x 43 x 95



side-tables en étagèresside-tables en étagères 

• tegen een wand of vrijstaand op te stellen 
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen 
• in panelen geleverd 
• eenvoudige en snelle montage 

 

LSE200-R 

LSE-100-R 

LHB180-R 
houtopslag - lounge side-table 

LSE300-R

Buitenafmetingen
breedt x diepte x hoogte in cm     

LSE100-R: 100 x 45 x 89
LSE200-R: 189 x 45 x 78
LSE300-R: 190 x 49 x 96
LHB180-R: 180 x 50 x 80
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Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

LSE100-R: 100 x 45 x 89
LSE200-R: 189 x 45 x 78
LSE300-R: 190 x 49 x 96
LHB180-R: 180 x 50 x 80

• tegen een wand of vrijstaand op te stellen
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd
• eenvoudige en snelle montage



vuilniszakhouders laag model

 voor thuis, op de camping, bij uw recreatiewoning ...
• geschikt voor vuilnis(zakken) voor plastic, glas, papier, etc.
• met ventilatieroosters
• betonplex deksel afgewerkt met aluminium rand
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd
• twee houders met elkaar verbinden: dan hebt u een koppelstuk nodig (LZBV-R)
• tevens om op te zitten

EXTRA OPTIE: 2 GASVEREN (GV100-N) VOOR OP HET DEKSEL

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

  LZB2-R:        98 x 57 x 65    2 vakken
  LZB3-R:      143 x 57 x 65    3 vakken

                     Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

           LZB2-R:          87 x 46 x 52
           LZB3-R:        132 x 46 x 52
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LZB2-R



vuilniszakhouders hoog model

• geschikt voor vuilnis(zakken) voor plastic, glas, papier, etc.
• met ventilatieroosters
• betonplex deksel afgewerkt met aluminium rand
• onderhoudsvrij, maar gemakkelijk te beitsen
• in panelen geleverd
• twee houders met elkaar verbinden: dan hebt u een koppelstuk nodig (LZBV-RH)
• tevens om op te zitten

EXTRA OPTIE: 2 GASVEREN (GV100-N) VOOR OP HET DEKSEL

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

   LZB2-RH:      98 x 57 x 98    2 vakken
   LZB3-RH:    143 x 57 x 98    3 vakken

                     Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

           LZB2-RH:          87 x 46 x 87
           LZB3-RH:        132 x 46 x 87

LZB3-RH
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vuilniszakhouder 50/60 liter

LZB1-R

Buitenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

           LZB1-R:            39 x 30 x 54
          

Binnenafmetingen
breedte x diepte x hoogte in cm

           LZB1-R:    50/60 liter KOMO-zak
          



oplossingen voor afvalcontainers

 LUTRA BOX® (LB-serie)
 voor 1 afvalcontainer
 achterzijde open; verrijdbaar, wieltjes,
 overal te plaatsen
 in panelen geleverd

Veel particulieren ergeren zich aan hun afvalcontainers.
Daarom produceren we behuizingen voor alle typen afvalcontainers in Europa.

De behuizing is verrijdbaar. Onder de voorzijde bevinden zich twee wielen; de achterzijde
is open. Zet uw afvalcontainer op de gewenste plek, rijd de LUTRA BOX® er over heen. 
Verbind vervolgens het deksel van uw afvalcontainer met het deksel van de LUTRA BOX® 

en ze gaan tegelijk open en dicht!
Moet uw afvalcontainer naar de straat, koppel dan beide deksels los en rijd 
de LUTRA BOX® van uw afvalcontainer af! 
Heeft u meer containers, dan zet u meerdere Lutra Boxen naast elkaar.

ALS OPTIE IS EEN GASVEER VERKRIJGBAAR.
Komt u met volle handen bij uw container aan, 
dan tikt u met uw elleboog het deksel aan 
en het gaat automatisch open. 
Het deksel blijft bovendien open staan, 
zodat u gemakkelijk alles kunt inwerpen.
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2x LB240-R (door klant grijs gebeitst)
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oplossingen voor afvalcontainers
 
 LUTRA ENKELE KAST (LK-serie)
 een kast voor 1 afvalcontainer met een deur en achterwand
 voor op een vaste plek
 in panelen geleverd

De enkele kasten kunt u met een verbindingsstuk combineren met de LUTRA TWIN.
Hierdoor ontstaat een oplossing voor 3 afvalcontainers naast elkaar, op een vaste plek.

ALS OPTIE IS EEN GASVEER PER DEKSEL VERKRIJGBAAR.

 LUTRA TWIN (LKTWIN-serie)
 een kast voor 2 afvalcontainers met 2 deuren en een achterwand
 voor op een vaste plek
 in panelen geleverd

De TWINS kunt u met een verbindingsstuk combineren met een enkele kast.
Hierdoor ontstaat een oplossing voor 3 afvalcontainers naast elkaar, op een vaste plek.

 

LK240TWIN-R (door klant gebeitst)

LK240-R
LK240-R + LK240TWIN-R 
met koppelstuk LKV240-R
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oplossingen voor afvalcontainers

    
 LUTRA TRIO (LKTRIO-serie)
 een kast voor 3 afvalcontainers met 1 deksel, 2 deuren  
 en een achterwand voor op een vaste plek
 in panelen geleverd

OPTIE: VOOR HET DEKSEL VAN DE LKTRIO HEEFT U 2 GASVEREN NODIG.

TYPEN AFVALCONTAINERS

140 L 240 L 260 L120 L

typen afvalcontainer(s)

maximale afmetingen (cm)

type breedte diepte hoogte

120L 48 55 93.5

140L 50.5 57 108

240L 59 73 108

260L 65.5 70 108

2x260L of

1x260L+1x240L

1x260L+1x140L

2x240L of
1x240L+1x140L

2x140L

2x120L

260L

240L of 140L

140L

120L

voor type

container

2

2

2

2

1

1

1

1

aantal

containers

12590150LK260TWINdubbele kast*

12590141LK240TWINdubbele kast*

12565125LK140TWINdubbele kast*

111.565125LK120TWINdubbele kast*

LB260R

LB240R

LB140R

LB120R

type

1167976LUTRA BOX®

1167970LUTRA BOX®

1166361LUTRA BOX®

102.56361LUTRA BOX®

hoogtedieptebreedteprincipe

buitenafmetingen van onze produkten (cm)

LET OP!

140L of 240L1LB250R 1168170LUTRA BOX®

voor deze typen afvalcontainers
ongeacht de inhoud 140 of 240L
is er slechts één type Lutra Box

LB250-R

enkele kast* LK120R 120L1111,56561

enkele kast* LK140R 140L11256561

enkele kast* LK240R 240L1

enkele kast* LK260R 260L11259076

1259070

* koppelt u kasten aan elkaar, dan heeft u een verbindingsstuk nodig
resp. LKV120-R - LKV140-R - LKV240-R - LKV260-R

DUOBAK 
MET SCHEIDINGSWAND

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tabel.pdf   1   18-01-16   18:04

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service



afmetingen

buitenafmetingen van onze producten (cm)

principe                     type                               breedte  diepte  hoogte    aantal      voor
                       containers   type container

LUTRA BOX®  LB120-R 61 63 102,5 1 120L
LUTRA BOX® LB140-R 61 63 116 1 140L
LUTRA BOX®  LB240-R 70 79 116 1 140L of 240L
LUTRA BOX®   LB260-R 76 79 116 1 260L
LUTRA BOX®  LB250-R 70 81 116 1 140L of 240L

enkele kast*  LK120-R 61 65 111,5 1 120L
enkele kast*  LK140-R 61 65 125 1 140L
enkele kast*  LK240-R 70 90 125 1 240L
enkele kast*  LK260-R 76 90 125 1 260L 

dubbele kast* LK120TWIN-R 125 65 111,5 2 2x120L
dubbele kast* LK140TWIN-R 125 65 125 2 2x140L 
dubbele kast* LK240TWIN-R 141 90 125 2 2x240L of
      1x240L+1x140L
dubbele kast* LK260TWIN-R  150 90 125 2 2x260L of   
              1x260L+1x240L     
      1x260L+1x140L

trio kast LK120TRIO-R 176 65 111,5 3 3x120L
trio kast LK140TRIO-R 176 65 125 3 3x140L
trio kast LK240TRIO-R 208 90 125 3 3x240L
trio kast LK260TRIO-R 223 90 125 3 3x260L
trio kast LK140240TRIO-R 187 90 125 3 2x140L+1x240L
trio kast LK240140TRIO-R 197 90 125 3 2x240L+1x140L

* koppelt u een LK en LKTWIN aan elkaar, dan heeft u een verbindingsstuk nodig
resp. LKV120-R - LKV140-R - LKV240-R - LKV260-R    
 

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LP150-R.pdf   1   04-11-11   15:23

pick-nicktafels en sportbanken

Solide pick-nicktafels en sportbanken voor volwassenen en kinderen
druk-geïmpregneerd vuren

voorgemonteerd
OPTIE: wielset LWP van 2 wielen

LP150-R

LP180-R: tafelblad 180 x 62 cm
 hoogte x breedte x lengte 74 x 126 x 180 cm
 
LP090-R: tafelblad 90 x 48 cm
 hoogte x breedte x lengte 58 x 74 x 90 cm
 
LP150-R: hoogte x breedte x lengte 40 x 40 x 150 cm
 
LP200-R: hoogte x breedte x lengte 40 x 40 x 200 cm
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kinder pick-nick LP090-R

LP180-R(WP)
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maatwerk mogelijk

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl

project fietsenbergingen 
De Meern

2 lage kussenkasten
Hotel Waldorf Astoria 
Amsterdam kast met 4 deuren

Groningen
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maatwerk mogelijk
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Utrecht

kussenkast met 3 deuren
Haarlem

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk
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ombouw bedrijfscontainers
Rotterdam

twee balkonkasten rug aan rug
Amsterdam

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk

berging voor verlengde fiets
Rotterdam

 

techno kast voor zwembadinstallatie
Sint-Oedenrode

kast met pellets 
Gent B

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl

10 JAAR 
GARANTIE

TEGEN 
HOUTROT

MONTAGE 
HANDLEIDING maatwerk 

mogelijkmontage
service



maatwerk mogelijk

regenwaterdichte kist 
voor twee-persoons kano

Vinkeveen

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk

project fietsenbergingen
Antwerpen B

project
vuilniskasten voor 
studentenhuizen 
in Brussel B

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk

maatwerk combinatie 
De Panne B

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk

motorberging overdwars
Montfoort

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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maatwerk mogelijk

buffet- en kussenkast
Chateau De Raay 
Belfeld

Voldoen de afmetingen van onze standaardproducten niet, dan is maatwerk mogelijk. Hiervoor 
kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen: tel. +31 (0)73 5530743 of e-mail info@lutrabox.nl
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houteigenschappen
HARSDRUPPELS
Bij naaldhout kunnen door de verduurzaming onder druk wat 
harsdruppels aan het oppervlak komen. U kunt deze 
voorzichtig wegschrapen of met terpentine verwijderen.

ZOUTVORMING
Het product dat gebruikt wordt om naaldhout te 
verduurzamen bevat impregneerzouten. Deze voorkómen 
aantasting door schimmels of insecten. Aan het oppervlak 
kunnen deze zouten zich soms mengen met vrijgekomen 
harsen. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid. Verwijder 
deze zoutsporen op dezelfde manier als harsdruppels.

KLEURVERSCHILLEN
Iedere boom is anders. Kleur, vorm en afmetingen zijn nooit 
hetzelfde. Kleurverschillen in houten producten zijn dan ook 
normaal. Ze zullen na verloop van tijd vervagen door de 
inwerking van het zonlicht.

OPPERVLAKTESCHIMMEL
In warmere perioden kan aan het oppervlak van naaldhout 
lichte schimmelvorming te zien zijn. Deze schimmel kan het 
hout echter niet aantasten. Spoel of borstel de aanslag 
gewoon weg. Ook als u niets doet zullen de vlekken 
verdwijnen. 

BARSTEN
Hout is een natuurlijk materiaal dat zich blijft aanpassen aan 
de omstandigheden waarin het zich bevindt. Zonlicht, regen, 
temperatuur en luchtvochtigheid… alle hebben ze hun invloed. 
Bij langdurig droog weer, bijvoorbeeld, veroorzaken
spanningen in het hout soms barsten, die zich na een 
regenperiode terug sluiten. De aanwezigheid van barsten doet 
niets af aan de constructieve eigenschappen van het hout.



klantenservice

LUTRA B.V. is een nederlandse onderneming die houten
opbergmeubelen voor buiten op de markt brengt. 
De onderneming is opgericht in 2001.
Het woord “LUTRA” (latijn) betekent “otter”.
Op de “LUTRA BOX” is Europees octrooi verleend.

Alle producten worden door ons in Nederland ontworpen en 
vervaardigd o.a. met behulp van een groot aantal mensen van 
sociale werkplaatsen die bij LUTRA zijn gedetacheerd. We zijn 
er trots op dat wij samen met hen een bijdrage kunnen leveren 
aan een assortiment kwalitatief hoogstaande producten.
Wij noemen dit: “Sociaal Verantwoord Ondernemen”.

Alle producten kunnen gemonteerd worden afgeleverd.
Voor kleinere producten kan dat af fabriek; grotere producten
kunnen door onze eigen plaatsingsdienst bij u ter plekke
worden gemonteerd.

Het Noord-Europees vurenhout in onze producten is
verduurzaamd onder KOMO-keur met niet schadelijke stoffen
voor mens, dier en milieu. Het geeft op onze vuren onderdelen 
een garantie van 10 jaar tegen houtrot.   

Bij alle producten treft u een duidelijke montagehandleiding 
aan. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u gedurende 
werkdagen van 09.00 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen 
met onze klantenservice: +31 (0)73 553 07 43.

Voldoen onze standaardproducten niet, dan kunnen wij 
maatwerk bieden.

Dit beeldmerk geeft aan dat de betreffende producten, 
regenwaterdicht zijn. 

MONTAGE 
HANDLEIDING
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maatwerk 

mogelijk

montage
service

“Het is onze primaire doelstelling om - met respect voor mens, dier en 
milieu - een assortiment onderscheidende, hoogwaardige en vooral 
functionele producten op de markt te brengen.” 

eigen 
fabrikaat



Garantie
LUTRA B.V. garandeert al de door haar geleverde onderdelen voor fabrieksfouten gedurende een periode van 1 jaar na 
aankoopdatum. 
Het Noord-Europees vurenhout in onze producten is verduurzaamd onder KOMO-keur met niet schadelijke stoffen 
voor mens, dier en milieu. Het geeft op onze vuren onderdelen een garantie van 10 jaar tegen houtrot. Betonplex en gasveren kennen 
een garantie van 2 jaar. 
Binnen 30 dagen na aankoop kunnen defecte onderdelen onder rembours naar LUTRA B.V. gestuurd worden. 
De betreffende onderdelen zullen dan kosteloos door ons worden vervangen. Na de periode van 30 dagen kunnen de goederen 
alleen voor uw eigen rekening aan LUTRA B.V. worden toegezonden. Ze zullen dan eveneens kosteloos worden vervangen en 
onder rembours worden teruggestuurd. Neem eerst contact op met uw dealer alvorens onderdelen te versturen. Retourzendingen 
die niet voorafgegaan worden door een schriftelijke toestemming van LUTRA B.V. met autorisatiecode worden niet geaccepteerd. 
De garantie- en vervangingsbepalingen zijn alleen van toepassing indien een kopie van de originele aankoopbon, voorzien van 
aankoopbedrag en aankoopdatum met de goederen wordt meegestuurd. De eigenaar van de producten is zelf verantwoordelijk 
voor de periodieke controles van de, met de door LUTRA B.V. geleverde onderdelen, gebouwde producten om zo overmatige slijtage 
te vermijden. Deze controles omvatten: inspectie van losse onderdelen en andere accessoires en tevens een periodieke inspectie 
van alle schroeven, moeren, bouten en controle op de conditie en onderhoud van het gebruikte hout. Deze garantiebepaling voor de 
onderdelen sluit aanspraak in de volgende gevallen uit: aansprakelijkheid op loonkosten veroorzaakt door noodzakelijke vervanging 
van een defect onderdeel; vrachtkosten na de garantietermijn van dertig dagen; gevolgschade door of als gevolg van gebruikmaking 
van de producten; schade aan onderdelen als gevolg van vandalisme, oneigenlijk gebruik, verkeerde montage, verkeerde installatie 
of andere abnormale omstandigheden. LUTRA B.V. kan geen verantwoording aanvaarden voor modificaties aan en toevoeging van 
accessoires, anders dan onder de naam van LUTRA B.V. geleverd. Deze garantiebepaling voor de onderdelen betreft plaatsing van 
de producten op een niet-openbaar terrein. Deze garantiebepaling sluit iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade uit. Wij behouden 
ons het recht voor veranderingen aan te brengen in de gebruikte materialen, de samenstelling van de montage, de verpakking en 
het ontwerp zonder dit vooraf kenbaar te maken. LUTRA B.V. wil graag tegemoet komen aan de wensen van haar klanten. 
Indien u een vraag heeft over de opbouw van een product, indien u een onderdeel nodig heeft of andere vragen heeft, neemt u 
dan contact op met LUTRA B.V. Onze klantenservice is tijdens werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer: 
+31 (0)73 553 07 43 of stuur een e-mail aan: info@lutrabox.nl

© 2001-2018 copyright LUTRA B.V.
Als een artikel is uitverkocht, zullen wij dit zo snel mogelijk (na-)leveren. Verkoop van alle artikelen zonder decoratie, vergissingen en
wijzigingen voorbehouden. LUTRA B.V. levert alleen ongebeitste / ongeschilderde artikelen. Ze worden dus altijd naturel geleverd. 
Kleuren kunnen druktechnisch afwijken van de realiteit. Alle afmetingen zijn ca. afmetingen. 
Niets in deze uitgave mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  
Lutra Box® is een merknaam van LUTRA B.V. 

LUTRA B.V. - Sint Lambertusweg 71 - 5291 AA Gemonde (gem. Sint-Michielsgestel) - Nederland
telefoon +31 (0)73 553 07 43 - e-mail: info@lutrabox.nl

De producten die uit FSC®-hout zijn geproduceerd,
zijn in deze catalogus aangeduid met nevenstaand logo.
LUTRA B.V. is gecertificeerd onder nr. SCS-COC-000652-OB

Het Noord-Europees vurenhout in onze producten is 
verduurzaamd onder KOMO-keur met niet schadelijke stoffen 
voor mens, dier en milieu. Het geeft een garantie van 10 jaar 
tegen houtrot.   


