
Slope tuHatooS
Moodne, vastupidav ja tulekindel SLOPE tuhatoos on saadaval 

kolmes erinevas mõõdus ja erinevate kinnitustega. 

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.

SLOPE 350, 650 ja Free

SLOPE tuhatoosid on valmistatud poleeritud 
roostevabast terasest, mis teeb nende kasutamise 
ja puhastamise eriti lihtsaks. Hea väljanägemise 
tõttu sobivad nad oivaliselt kõikjale.

Hoolduse poole pealt vajavad SLOPE tooted vaid 
korra või paar aastas luku ja hingede määrimist. 
Ehituselt on SLOPE tulekindel, mille tagab 
spetsiaalselt selleks ehitatud gaasitoru.

Ehituselt on SLOPE tuhatoos tulekindel, mille tagab 
spetsiaalselt paigaldatud gaasitoru. Hooldusena 
soovitame korra või paar korda aastas hingede ja 
luku määrimis.

SLOPE 350 ja 650 on saadaval nii 
prügikastikinnituse kui ka seinakinnitusega.
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SLOPE 350
+  Läbimõõt Ø 89 x kõrgus 350 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304

+  Materjali paksus 1,5 mm

+  Poleeritud pind

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Seina- või prügikastikinnitus (DUO mudel)

SLOPE 650
+  Läbimõõt Ø 89 x kõrgus 650 mm 

või Ø 114 x kõrgus 650 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 3044

+  Materjali paksus 1,5 mm

+  Poleeritud pind

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Seina- või prügikastikinnitus (DUO mudel)

SLOPE FrEE 
+  Läbimõõt Ø 114 x kõrgus 1000 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304

+  Materjali paksus 1,5 mm

+  Poleeritud pind

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Ühjendamine sisemise toru kaudu

+  Jalapealne
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