
Smile roSka-aStiat
Roska-astioiden ei aina tarvitse olla passiviisen tai jopa alakuloisen näköisiä. 

SMILE roska-astiat ovat aina iloisia roskamäärään katsomatta!

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.

SMILE 30, 40 ja 60 L

SMILE roska-astiat ovat ilmeiltään iloisia ja 
luonteeltaan erittäin vahvoja ja kestäviä. Nämä 
hymyilevät roska-astiat sopivat niin kiinteistöjen 
seinille kuin kävelykatujen ja puistopolkujen 
varsille.

SMILE roska-astiaa on saatavissa kolmessa eri 
koossa sekä ruostumattomasta teräksestä että 
maalattuna. Ruostumattoman teräksen pinta on 
kiillotettu ja maalatuissa versioissa vakioväri on 
harmaa RAL 7046. Tilauksesta on saatavissa myös 
muita RAL värejä. Kysy lisää.

SMILE roska-astiat kiinnitetään joko suoraan 
seinään tai pylvääseen. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, voidaan roska-astiaan tilata oma 
erillinen jalkaosa joko ruostumattomasta teräksestä 
tai maalattuna samaan väriin roska-astian 
kanssa. Tarvittaessa voimme myös räätälöidä 
kiiinitystarvikkeet kohdekohtaisesti.

Huoltotoimena suosittelemme muutaman kerran 
vuodessa sekä lukon että saranoiden voitelua.

Kaikkiin roska-astioihimme on liitettävissä SLOPE 
tumppiastia (DUO malli).
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Weldmet SolUtion oÜ metal For indUStrY & deSign

SMILE 30
+   Tilavuus 30 L

+  Koko Ø 250 x pituus 620 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai varustettuna omalla jalalla

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna

SMILE 40
+   Tilavuus 40 L

+  Koko Ø 300 x pituus 620 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai varustettuna omalla jalalla

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna

SMILE 60
+   Tilavuus 60 L

+  Koko Ø 375 x pituus 700 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun alapohjan kautta

+  Asennus seinä- tai pylväskiinnityksellä, 

tai varustettuna omalla jalalla

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna

Ø 250 mm 40 mm

10 mm

25 mm

62
0 

m
m

24
0 

m
m

Ø 300 mm 40 mm

10 mm

25 mm

62
0 

m
m

24
0 

m
m

Ø 375 mm 40 mm

10 mm

25 mm

70
0 

m
m

24
0 

m
m




