
Slope tumppiaStiat
Tyylikästä, kestävää ja paloturvallista SLOPE tumppiastiaa on saatavissa 

kolmea eri kokoa ja kiinnitysvaihtoehtoja on useita. 

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.

SLOPE 350, 650 ja Free

SLOPE tumppiastiat on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä AISI 304 ja niiden 
ulkopinnat ovat kiiltäviä. Tyylikkään ulkonäkönsä 
johdosta ne ovat sijoitettavissa kaikkialle,
missä liikutaan ja oleskellaan. Viistoksi muotoiltu 
yläosa vähentää veden kulkeutumista astian 
sisään. Samalla se ohjaa tupakoitsijaa asettamaan 
tumppi astian sisään. Materiaalin ja pintakäsittelyn 
ansioista ne ovat myös erittäin kestäviä ja 
helppohoitoisia käytössä.

Huoltotoimena SLOPE tumppiastia vaatii vain 
satunnaisesti pari kertaa vuodessa sekä saranoiden 
että lukon voitelun.

Rakenteensa ansioista SLOPE tumppiastiat ovat 
erittäin paloturvallisia käyttää. SLOPE 350 ja 650 
tumppiastiat ovat yhdistettävissä myös roska-
astioihimme normaalin seinä- tai pylväskiinnityksen 
lisäksi.

YmpÄRiStÖKaluSteet
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Weldmet Solution oÜ metal FoR induStRY & deSign

SLOPE 350
+  Koko Ø 89 x pituus 350 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304

+  Materiaalivahvuus 1,5 mm

+  Ulkopinta kiillotettu

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai yhdistettynä roska-astiaan (DUO mallit)

SLOPE 650
+  Koko Ø 89 x pituus 650 mm 

tai vaihtoehtoisesti Ø 114 x pituus 650 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304

+  Materiaalivahvuus 1,5 mm

+  Ulkopinta kiillotettu

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai yhdistettynä roska-astiaan (DUO mallit)

SLOPE FrEE 
+  Koko Ø 114 x pituus 1000 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304

+  Materiaalivahvuus 1,5 mm

+  Ulkopinta kiillotettu

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennettävä sisäputki

+  Vapaasti seisova malli
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