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Tervetuloa uutuuksiemme pariin

NUSSER GROUP on kasvanut voimakkaasti. 

Laaja tuotevalikoimamme kattaa penkit, roska-astiat ja muita julkisen tilan 

tuotteita. Esittelemme tässä lehdessä yritystemme uutuuksia 2016/2017.

Huomaa esimerkiksi Nusserin betonijalkainen penkki Trigo ja sen vaihtoehdot 

joita voidaan asetella modulaarisesti ja muodostaa erilaisia ryhmiä. Roska-astia 

joka ilmoittaa täyttymisestään tekstiviestillä tai sähköpostilla, on yksi Beckin 

mielenkiintoinen uutuus. ODM näyttää miten uudistaa tuttuja penkkejä luovasti, 

mutta samalla säilyttäen tukevan ja kestävän rakenteen.

Kutsumme sinut tutustumaan sivuillemme osoitteeseen stadtmoebel.de. Sieltä 

löydät kaiken tiedon ja navigaattorin joka auttaa valitsemaan sopivan tuotteen. 

Vaihtoehtoisesti saat edelleen tuoteluettelomme kirjan muodossa. Odotamme 

yhteydenottoasi.

Ystävällisesti

Jörg W. Nusser und Ulrich Träger

Lue QR-koodi, pääset  
suoraan kotisivuillemme.
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 Automaattinen tason mittaus ja ilmoitus   

       tekstiviestillä tai sähköpostilla

 Voidaan asettaa täyttörajat  

       joista tulee ilmoitus

 Niiden avulla voidaan säästää aikaa,  

       optimoimalla tyhjennyskäynnit

 Voidaan integroida A7 CITYrund- ja  

       A10 CITYnorm-malleihin

 Aurinkopaneelin ansiosta toimii itsenäisesti  

       ja sopii myös syrjäisiin paikkoihin

Jätesäiliön tason mittaus on säädettävissä yksilöllisesti eri aikavälein. Astian sisällä on ultraääni-anturi, 

johon mittaustekniikka perustuu. Mittaustietoa lähetetään mobiiliverkon kautta internet-portaaliin. Kun 

asetettu täyttö-aste on saavutettu, siitä ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Aurinkopaneelilla toimiva mittaustekniikka mahdollistaa myös syrjäisemmissä paikoissa olevien asti-

oiden oikea aikaisen ja kustannustehokkaan tyhjentämisen.

 Sopivan mittausvälin ja täyttötason asettaminen portaalissa on helppoa. Järjestelmä varoittaa viestillä 

mahdollisista vioista tai esimerkiksi jännitteen laskusta. Kaikki mittaustulokset ja täyttötason ilmoituk-

set ovat nähtävissä netti portaalissa.

Yksilöllinen lähestymistapa tarkoittaa että portaalia voidaan räätälöidä ja kehittää käyttäjän toiveiden 

mukaisesti. Portaalissa astiat voidaan näyttää kartalla, jolloin tyhjennysreitin suunnitteleminen on helppoa.

Paikallinen täyttöasteen mittaus, tiedonsiirto matkapuhelinverkossa, itsenäisesti toimiva aurinkosähkö 

ja joustavan palvelun portaali, tarjoavat kustannustehokkaan ja optimaalisen ratkaisun jätehuoltoonne.

Autamme mielellämme löytämään sopivan ratkaisun.

AUTOMAATTINEN TÄYTTÖASTEEN MITTAUS
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NUSSER PENKKI TRIGO I
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NUSSER TRIGO I 

Penkki näyttävillä betonijaloilla, vapaasti seisovana.
Betonijalat viistetyin reunoin, asennettuna L-muotoon.
Puurimat vaihtoehtoisesti joko FSC-kovapuuta tai Douglaskuusta.

Design: A. Rayer

TRIGO I
Pituus x leveys 213 x 44,5 cm
Istuinkorkeus 47 cm
Puurimat 5,5 x 5,5 cm

NUSSER PENKKI TRIGO I
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NUSSER PENKKI TRIGO II
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NUSSER PENKKI TRIGO II

NUSSER TRIGO II

Penkki näyttävillä betonijaloilla, vapaasti seisovana.
Betonijalat viistetyin reunoin, asennettuna 45 ° V-muotoon.
Puurimat vaihtoehtoisesti joko FSC-kovapuuta tai Douglaskuusta.
Penkit voidaan sijoitella luovasti ryhmiin tai yksittäin.

Design: A. Rayer

TRIGO II
Pituus x leveys 200 x 47,5 cm
Istuinkorkeus 47 cm
Puurimat 5,5 x 5,5 cm
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NUSSER PENKKI BASE

kalusteet.elpac.fi



NUSSER BASE selkänojalla tai ilman

Massiivinen penkki näyttävillä betonijaloilla vapaasti  
seisovaan asennukseen. Puulankut ovat FSC-kovapuuta.

Design: eckedesign

Pituus x leveys 200 x 50 cm
Istuinkorkeus 47 cm
Puulankut 19 x 4,5 cm

NUSSER PENKKI BASE
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NUSSER PENKKI DESSAU LIGHT

NUSSER DESSAU light

Penkki teräslevystä, ankkurointi betonivaluun.
Kuumasinkitty tukeva runko ja jauhemaalaus.
Puurimat asennettu poikittain.
FSC-kovapuuta- tai Douglaskuusta.

Pituus 190 cm
Istuinkorkeus 44 cm
Puurimat 10 x 4,5 cm
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DESSAU I jossa LED

NUSSER PENKKI DESSAU I LED

NUSSER DESSAU I LED-valaistuksella

Optio: LED-varustelu
LED-valaistus muodostuu yksirivisestä upotetusta LED-listasta. 
LED-lamppujen väri on lämmin valkoinen. Valaisimen runko 
kiinnitetään pohjasta johtoasennuksineen valmiiksi istuimeen.  
Verkkolaitteen suojausluokitus IP 67. 

Asennus tulee tehdä kohteessa sähköammattilaisen toimesta. 
Sähköliitäntä tulee suojata vikavirtasuojakytkimellä.
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ODM B480 PENKKI

Myös

RAL-sävyt!
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ODM B480V selkänojalla tai ilman

Mukava ja tukeva penkki pyöreästä putkesta. Istuin ja selkänoja  
hieman kaarevia. Ruostumaton teräs joka on sähkökiillotettu  
mattapintaiseksi. Varustettu käsinojin.

Penkki selkänojalla
B480V-SRRML betonivaluun ankkuroitava
B480V-BRRML pinta-asennus

Penkki ilman selkänojaa
B480V-SRROL betonivaluun ankkuroitava
B480V-BRROL pinta-asennus

ODM B480 PENKKI

Myös

RAL-sävyt!
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ODM B490V PENKKI

ODM B490V osittaisella selkänojalla

Penkki on valmistettu pyöröputkesta, selkänoja voidaan  
yhdistää sivuille tai keskelle. Ruostumaton teräs joka on  
sähkökiillotettu mattapintaiseksi.

Penkki selkänojalla tai ilman
B490V-SRRML selkänojallinen, betonivaluun ankkuroitava
B490V-SRROL ilman selkänojaa, betonivaluun ankkuroitava

B490V-BRRML selkänojallinen, pinta-asennus
B490V-BRROL ilman selkänojaa, pinta-asennus

Myös

RAL-sävyt!
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BECKropa SERIE F15

BECKropa Serie F15

Riviteline viidelle potkulaidalle, runko kuumasinkittyä terästä.
Puulankku jossa paikat viidelle potkulaudalle.

Korkeus x leveys 41 x 100 cm
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BECK EUbox Sarja A16
Kulmikas roska-astia, jonka runko kapenee viistosti takaosaan. Etupuolella 
olevassa ovessa on riittävän kokoinen täyttöaukko. Lukko sivuseinässä.
Roska-astiassa suorakulmainen jalka. Ankkuroidaan joko pintaan laipalla tai 
betonivaluun. Helppoa tyhjennystä varten sinkitty sisäastia. Roska-astia on 
valmistettu teräslevystä, kuumasinkitty ja jauhemaalattu.

Design: eckedesign

Tilavuus n. 40 L
Korkeus x leveys n. 735 x 390 mm

BECK EUbox SARJA A16
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BECK EUbox SARJA A17

BECK EUbox Sarja A17
Nelikulmainen jalusta ja kulmikas roska-astia, jonka runko kapenee viistosti takaosaan.
Etupuolella olevassa ovessa on riittävän kokoinen täyttöaukko. Lukko sivuseinässä.
Roska-astiassa suorakulmainen jalka. Ankkuroidaan joko pintaan laipalla tai betonivaluun. 
Helppoa tyhjennystä varten sinkitty sisäastia. Roska-astia on valmistettu teräslevystä,  
kuumasinkitty ja jauhemaalattu.

Design: eckedesign

Tilavuus n. 80 L
Korkeus x leveys n. 1065 x 470 mm
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CITYnorm Sarja A10F tuhka-astialla tai ilman tuhka-astiaa

CITYnorm sarja A10F

Kulmikas, vapaasti seisova astia, jossa on litteä kansi, 
saatavana myös integroidulla tuhka-astialla. Roska-
aukko kaikilla sivuilla. Pultti- tai betonikiinnitys. Suuri 
sivuovi, jossa pidike jätesäkille ja lukitus pikalukolla. 
Astia teräspeltiä, sinkitty ja maalattu.

Tilavuus n. 100 l
Pituus 450 mm
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NUSSER ANTI-GRAFITTI SYSTEM

NUSSER ANTI-GRAFFITI SYSTEM  
– erikoismaali ja puhdistusaine

Poistat graffitit helposti ja nopeasti.

NUSSER ANTI-GRAFFITI maali auttaa poistamaan 
tussi- tai spraymaali-töherrykset ilman raapimista 
tai kuluttavaa painepesua. Se on pysyvä erikois-
suojamaali. Tavallisten jauhemaalien tavoin sitäkin 
on valittavana useita RAL-sävyjä. Anti-Graffiti maa-
lauksen voit tilata Nusser- ja Beck-tuotteisiin. Muuta 
lisäkäsittelyä ei tarvita.

ANTI-GRAFFITI puhdistusaine on tarkoitettu tussi- ja 
spraytöherrysten sekä liimajäämien poistamiseen 
maalipinnoilta. Spray suihkutetaan töherryksen 
päälle jonka jälkeen se voidaan pyyhkiä pois. 
Lopuksi huuhdellaan vedellä. Maalipinta säilyy 
muuttumattomana.

NUSSER ANTI-GRAFFITI SYSTEM
säästää aikaa ja rahaa

• Erinomaiset huolto-ominaisuudet
• NUSSER ANTI-GRAFFITI maali suojaa pysyviltä töherryksiltä
• NUSSER ANTI-GRAFFITI puhdistusaine poistaa helposti ja 

nopeasti töherrykset 
• Innovatiivinen paketti graffitien poistamiseen
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ELPAC OY
Kadunkalusteet

Robert Huberin tie 7,
 01510 Vantaa

Tel. +358 (0)10 219 0716
Fax +358 (0)9 870 1201

myynti@elpac.fi
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