
STILE LIBERTY RoSka-aSTIaT
Ryhdikästä ja jykevää roska-astiaa kaipaavalle STILE LIBERTY on oiva valinta. 

Vapaasti seisovaa malllia on saatavissa kolmea eri kokoa.

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.

STILE LIBERTY 60, 120 ja 200 L

STILE LIBERTY roska-astian muotoilu, ulkonäkö 
ja ryhdikäs asento kuvaa vuosisadan vaihteen 
Eurooppalaista arkkitehtuuria olemalla kuitenkin 
samanaikaisesti nykyaikainen ja trendikäs. Vapaasti 
seisovana se voidaan sijoittaa paikkaan kuin 
paikkaan.

STILE LIBERTY roska-astiaa on saatavissa kolmessa 
eri koossa sekä ruostumattomasta teräksestä 
että maalattuna. Ruostumattoman teräksen pinta 
on harjattu GRID 240 ja maalatuissa versioissa 
vakioväri on harmaa RAL 7046. Tilauksesta on 
saatavissa myös muita RAL värejä. 

Kaikissa STILE LIBERTY astioissa on sinkitty (Zn) 
sisäastia roskapussia varten, joka helpottaa sen 
tyhjennystä.

Tämä malli on saatavana myös erillisellä 
betonipainojalalla, jolla voidaan varmistaa sen 
paikallaan pysyminen kovassakin tuulessa.
Huoltotoimena suosittelemme muutaman kerran 
vuodessa sekä lukon että saranoiden voitelua.
Myös tämä roska-astiamalli on varustettavissa 
SLOPE-tumppiastialla.

YMPÄRISTÖkaLUSTEET
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STILE LIBERTY 60
+   Tilavuus 60 L

+  Koko 480 x 800 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun oven kautta

+  Mukana sinkitty (Zn) sisäastia roskapussia varten

+  Vapaasti seisova, lisävarusteena saatavissa 

betonipainojalka

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna 

(DUO mallit)

STILE LIBERTY 120
+   Tilavuus 120 L

+  Koko 500 x 1000 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun oven kautta

+  Mukana sinkitty (Zn) sisäastia roskapussia varten

+  Vapaasti seisova, lisävarusteena saatavissa 

betonipainojalka

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna 

(DUO mallit)

STILE LIBERTY 200
+   Tilavuus 200 L

+  Koko 600 x 1200 mm

+  Materiaali ruostumaton teräs AISI 304 

tai maalattu teräs

+  Materiaalivahvuus RST 1,5 mm tai Fe 2 mm

+  Kolmioavainlukko

+  Tyhjennys saranoidun oven kautta

+  Mukana sinkitty (Zn) sisäastia roskapussia varten

+  Vapaasti seisova, lisävarusteena saatavissa 

betonipainojalka

+  Saatavissa myös SLOPE tumppiastialla varustettuna 

(DUO mallit)
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