
ROSKA-ASTIAT

Neliskulmaisessa roska-astiassa tukijalka U-profiilista, litteä kansi.

Roska-astia betonikiinnityksellä tai seinään kiinnitettäväksi, neliskulmainen astia, tilavuus 35 (56) l, mitat 265 x 265  
(300 x 340) mm, astian korkeus 485 (550) mm, korkeus maasta n. 820 (885) mm, kulmikas teräspeltinen kansi,  
astiassa lukko U-profiiliin kiinnitystä varten, asennuskorkeus vähintään 220 (230) mm maasta.

Tekniset tiedot:
Teräspeltiä tai valinnaisesti reikälevyä, kuumasinkitty. Astian reunat särmätty. Lukitus 7 mm kolmioavainlukolla.  
Säänkestävä. Luvaton astian irrottaminen ja kotitalousjätteen tyhjentäminen estetty.

Toteutus:
A14-S: Tukijalalla betonikiinnitys, jalustalevyllä pulttikiinnitys (katso optiot).
A14-W: Seinäkiinnitys
DKE: Metallilankakori (katso optiot), sinkitty.  
 Maalaus RAL-värisävyissä toiveen mukaan (katso optiot).

Käyttö:
Erittäin nopea tyhjennys: kolmioavainlukko avataan, jolloin astia kallistuu eteenpäin. Astia tai sisäastia (kts. optiot)  
irrotetaan ja tyhjennetään. Astia lukitaan painamalla – valmista!
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Tilausnro. Optiot Toteutus  Paino
 A14-35LB PROFInorm 35 l astia reikälevystä  
  (lisämaksu)  
 A14-56LB PROFInorm 56 l astia reikälevystä  
  (lisämaksu)  
 DKE35 Metallilankakori 35 l, neliskulmainen  
 DKE56 Metallilankakori 56 l, neliskulmainen  
 DKH7 Ylimääräinen kolmioavain  
Valmistus pyynnöstä ruostumattomasta teräksestä.
Valmistetaan myös tuhka-astialla varustettuna.

Tilausnro. Optiot Toteutus  Paino
A14-S35  PROFInorm 35 l, kansi, pitkä tukijalka  18 Kg
A14-S56  PROFInorm 56 l, kansi, pitkä tukijalka  27 Kg
 BP1 Jalustalevy 200 x 200 mm hitsattu  
A14-W35  PROFInorm 35 l, kansi, seinäkiinnitys  16 Kg
A14-W56  PROFInorm 56 l, kansi, seinäkiinnitys  25 Kg
 MK1 Sovintinosa + teräspanta 2 kpl  
 A14-S/W35R Maalaus RAL-sävyissä  
 A14-S/W56R Maalaus RAL-sävyissä  
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