
Smile PrÜgikaSt
Prügikastid ei pea välja nägema tingimata passiivsed ja eemaletõukavad 

– meie SMILE prügikastid näevad sõltumata prügikogusest alati rõõmsad välja.

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.

SMILE 30, 40 ja 60 L

SMILE prügikastid on rõõmsa ilmega, tugevad ning 
vastupidavad. Naeratavad prügikastid sobivad nii 
ehitiste seintele kui ka parkidesse ja terviseradade 
äärde.

SMILE prügikastid on saadaval roostevabast 
terasest, süsinikterasest ja värvituna. Roostevaba 
terase pind on poleeritud ja värvitud prügikastide 
värv standardis on RAL 7046. Tellides on saadaval 
kõiki RAL värve. Küsi lisa.

SMILE prügikaste võib kinnitada otse seinale või 
spetsiaalsele jalale. Kui mingil põhjusel ei peaks 
standardkinnitus, värv või jalg sobima võib meilt 
tellida kinnituse ja värvi vastavalt kliendi soovile. 
Vajadusel tarnime ka vajalikud kinnitusvahedid.
Hooldusena soovitame korra või paar korda aastas 
hingede ja luku määrimist.

Kõikidele SMILE prügikastidele on võimalik 
ühendada SLOPE tuhatoose (DUO mudel).
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Weldmet SolUtion oÜ metal For indUStrY & deSign

SMILE 30
+  Mahutavus 30 L

+  Läbimõõt Ø 250 x kõrgus 620 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

+  Materjali paksus RST 1,5 mm ja Fe 2 mm

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Paigaldus seinale või jalale

+  Saadaval ka komplektis SLOPE tuhatoosiga 

(DUO mudel)

SMILE 40
+   Mahutavus 40 L

+  Läbimõõt Ø 300 x kõrgus 620 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

+  Materjali paksus RST 1,5 mm ja Fe 2 mm

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Paigaldus seinale või jalale

+  Saadaval ka komplektis SLOPE tuhatoosiga 

(DUO mudel)

SMILE 60
+   Mahutavus 60 L

+  Läbimõõt Ø 375 x kõrgus 700 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

+  Materjali paksus RST 1,5 mm ja Fe 2 mm

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendamine põhja kaudu

+  Paigaldus seinale või jalale

+  Saadaval ka komplektis SLOPE tuhatoosiga 

(DUO mudel)
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