
BATBOX pATAreide kOgUMiskAsTid
Patarei välimusega kogumiskastid suunavad inimesi 

mõtlema roheliselt ja keskonnasäästlikult

OÜ Weldmets Solution omatoodeteks on 
avaliku ruumi mööbel. Selleks on sise- ja 
välistingimustesse mõeldud tuhatoosid ja 
prügikastid, sorteerimiskastid, pingid, lauad ja 
jalgrattahoidjad.

Meie tooted on vastupidavad, moodsad ja hästi 
keskonda sobivad ning lisaks heale välimusele on 
nad kliendisõbralikud ja hästi hooldatavad.

Koostöös klientidega loome pidevalt uusi tooteid 
ja täiendame olemasolevaid. Usume, et parim 
tagasiside saabki tulla vaid kasutajatelt. 

Meie peamisteks klientideks on eramuomanikud, 
korteriühistud, ettevõtted, linnad ja vallad.

BatBox 10 ja 20 

BATBOX patareide kogumiskastid meenutavad 
oma silindrilise kuju ja +/- märgistusega 
väikesi patareisid, olles seejuures mahukad 
ja väga vastupidavad, sobides nii sise- kui 
välistingimustesse.

BATBOX kogumiskastid on saadaval värvitud 
tavasüsinik terasest kahes eri suuruses - 10L ja 20L. 
Standardvärvikood on punane RAL 3000, tellida 
saab ka muid RAL  koode. Küsi lisa.

BATBOX kogumiskastid kinnitatakse otse seinale 
või jalale, vajadusel valmistame kliendile sobiva 
kinnituse.

Hoolduseks soovitame korra või paar korda aastas 
hingede ja luku määrimist.
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WeLdMeT sOLUTiOn OÜ MeTAL FOr indUsTry & design

BatBox 10
+  Mõõt Ø 150 x 500 mm

+  Mahutatavus ca. 10 liitrit

+  Materjal S235

+  Materjali paksus 1,5mm

+  Standardvärv RAL 3000

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Tühjenduskoti täitmiseks mõeldud konks

+  Paigaldus seinale või jala külge

BatBox 20
+  Mõõt Ø 200 x 600 mm

+  Mahutatavus ca. 20 liitrit

+  Materjal S235

+  Materjali paksus 1,5mm

+  Standardvärv RAL 3000

+  Kolmnurk võtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Tühjenduskoti täitmiseks mõeldud konks

+  Paigaldus seinale või jala külge
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