
SQUARE tUhkA-AStiAt
SQUARE tuhka-astiat soveltuvat kohteisiin, 

joissa astioilta vaaditaan paljon tilavuutta ja kestävyyttä. 

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.

Square L ja XL

SQUARE tuhka-astiaa valmistetaan 
ruostumattomasta teräksestä AISI 304 ja maalatusta 
teräksestä. Ruostumattoman teräksen ulkopinta 
on harjattu GRID 240. Maalattuna astian alaosa on 
väriltään musta RAL 9005 ja tuhka-astian ritiläosa 
on ruostumaton terästä.

Ulkonäkö on ajattoman tyylikäs. Ne voidaan 
sijoittaa kaikkialle, missä liikutaan ja oleskellaan. 
Materiaalin ja pintakäsittelyn ansioista ne ovat 
myös erittäin kestäviä ja helppohoitoisia käytössä.
SQUARE tuhka-astiassa on sisällä betonipainojalka, 
joka tekee siitä erittäin vakaan ja helposti 
sijoitettavan myös avonaisiin tiloihin.

Huoltotoimena SQUARE vaatii vain muutaman 
kerran vuodessa saranoiden ja lukon voitelun.
SQUARE tuhka-astiaa on saatavissa L ja XL 
kokoisina.
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Square L
+  Koko 300 x 300 x 600 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennettävä sisäastia sinkitystä (Zn) materialista 

+  Varustettu betonipainojalalla

+  Pinta harjattu ruostumaton teräs, 

maalattuna vakioväri musta RAL 9005 

+  Tilauksesta saatavana myös muissa RAL väreissä

Square XL
+  Koko 500 x 500 x 600 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennettävä sisäastia sinkitystä (Zn) materialista 

+  Varustettu betonipainojalalla

+  Pinta harjattu ruostumaton teräs, 

maalattuna vakioväri musta RAL 9005

+  Tilauksesta saatavana myös muissa RAL väreissä
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