
STILE LIBERTY PRÜgIkaST
Jõulist ja massiivset prügikasti eelistavale on STILE LIBERTY parim valik. 

Mudelid on saadaval kolmes erinevas mõõdus. 

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.

STILE LIBERTY 60, 120 ja 200 L

STILE LIBERTY prügikasti kuju, välimus ja vormilt 
kindel asend iseloomustab sajandivahelist Euroopa 
arhitektuuri olles samaaegselt nüüdisaegne ja 
trendikas.

STILE LIBERTY prügikastid on saadaval kolmes 
erinevas mõõdus nii roostevabast terasest kui 
tavaterasest. Roostevaba terase pind on harjatud 
GRID 240 ja värvituna on standardvärv hall RAL 
7046, saadaval ka muid RAL värve. 

STILE LIBERTY kõik mudelid sisaldavad tsingitud 
(Zn) sisekasti prügikoti jaoks, mis hõlbustab selle 
tühjendamist. 

Seda mudelit on võimalik tellida ka betoonjalaga, 
mis tagab selle paigalpüsimise ka tormi korral.
Hooldusest soovitame korra või paar korda aastas 
hingede ja luku määrimist.Samuti saab neid 
mudeleid varustada SLOPE tuhatoosiga.
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STILE LIBERTY 60
+   Mahtuvus 60 L

+  Mõõt 400 mm x 800 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

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

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendus hingedega ukse kaudu

+  Kaasas Zn sisekast prügikoti jaoks

+  Vabalt seisev või betoonjalal

+  Saadaval ka SLOPE tuhatoosiga (DUO mudel)

STILE LIBERTY 120
+   Mahtuvus 120 L

+  Mõõt 500 mm x 100 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

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

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendus hingedega ukse kaudu

+  Kaasas Zn sisekast prügikoti jaoks

+  Vabalt seisev või betoonjalal

+  Saadaval ka SLOPE tuhatoosiga (DUO mudel)

STILE LIBERTY 200
+   Mahtuvus 200 L

+  Mõõt 600 mm x 1200 mm

+  Materjal roostevaba teras AISI 304 või värvitud teras

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

+  Kolmnurkvõtmega lukk

+  Tühjendus hingedega ukse kaudu

+  Kaasas Zn sisekast prügikoti jaoks

+  Vabalt seisev või betoonjalal

+  Saadaval ka SLOPE tuhatoosiga (DUO mudel)
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