
BATBOX pATTereiden keräysAsTiAT
Iloisesti sormiparistoksi muotoiltu BATBOX keräysastia houkuttelee 

ohikulkijoita hävittämään paristonsa oikeaoppisesti. 

WeldMet Solution OÜ:n omaa tuotevalikoimaa 
edustaa julkisiin tiloihin soveltuvat ympäristökalusteet. 
Ympäristökalusteilla tarkoitamme yleisesti 
erilaisia ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvia roska-, 
tumppi- ja lajitteluastioita, penkkejä, pöytiä, 
polkupyörätelineitä ja eri käyttötarkoituksiin 
suunniteltuja suojakatoksia.

Asiakaskuntamme ympäristökalusteissa koostuu 
yksityishenkilöistä, taloyhtiöstä, yrityksistä, 
kaupungeista ja kunnista.

Kaikki ympäristökalusteemme ovat kestäviä, 
tyylikkäitä ja ympäristöön sopivia. Tuotteissamme 
on otettu huomioon tyylikkään ulkonäön lisäksi 
käyttäjäystävällisyys ja niiden helppohoitoisuus.

Kehitämme uusia ja nykyisiä tuotteitamme 
jatkuvasti hyvien yhteistyökumppaneidemme 
kanssa. Parhaat ja arvokkaimmat kehitysideat 
saamme kuitenkin tuotteidemme käyttäjiltä ja siksi 
pyrimmekin olemaan heidän kanssaan jatkuvassa 
vuorovaikutussuhteessa.

BatBox 10 ja 20 

BATBOX pattereiden keräysastiat ovat pirteällä 
muotoilullaan ja +/- merkkeineen sormipariston 
näköisiä, vahvoja ja kestäviä astioita, jotka sopivat 
tilaan kuin tilaan.

BATBOX keräysastiaa on saatavissa maalatusta 
teräksestä kahdessa eri koossa, 10 L ja 20 L. 
Vakiovärimme on punainen RAL 3000. Tilauksesta 
on saatavissa myös muita RAL värejä.

BATBOX keräysastiat kiinnitetään joko suoraan 
seinään tai pylvääseen. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, voidaan keräysastiaan tilata 
oma erillinen jalkaosa maalattuna samaan 
väriin. Tarvittaessa voimme myös räätälöidä 
kiiinitystarvikkeet kohdekohtaisesti.

Huoltotoimena suosittelemme muutaman kerran 
vuodessa sekä lukon että saranoiden voitelua.
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WeLdMeT sOLUTiOn OÜ MeTAL FOr indUsTry & design

BatBox 10
+  Koko Ø 150 x pituus 500 mm

+  Tilavuus noin 10 litraa

+  Materiaali maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus 1,5 mm

+  Vakioväri punainen RAL 3000

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Tyhjennyssäkille/-pussille koukku 

helpottamaan tyhjennystä

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai erikseen tilattavaan jalkaan

BatBox 20
+  Koko Ø 200 x pituus 600 mm

+  Tilavuus noin 20 litraa

+  Materiaali maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus 1,5 mm

+  Vakioväri punainen RAL 3000

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Tyhjennyssäkille/-pussille koukku 

helpottamaan tyhjennystä

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai erikseen tilattavaan jalkaan
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