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Tervetuloa BECK-uutuuksien pariin
Kiitos mielenkiinnostasi ja tervetuloa tutustumaan Beckin tuote
uutuuksiin jätteiden keräyksen saralta.
Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, jonka tuloksena syntyy aina uusia,
kiinnostavia tuotteita. Monivuotinen kokemuksemme asiakkaiden tar
peista, tekniset mahdollisuutemme sekä selkeä muotoilukonseptimme
tuottavat tulosta ja tekevät meistä yhden johtavista valmistajista,
jonka portfolio kattaa laadukkaat roska-astiat, tuhka-astiat ja jätejär
jestelmät. Erityisesti haluamme mainita uudet roska-astiasarjat A10
(CITYnorm) tai A16 (EUbox). Toisaalta myös hyviksi havaittuja malleja
on täydennetty uusilla versioilla entistäkin paremmiksi kuten roskaastia sarjan A7 cityrund tai sarjojen A13 ja A14 ZWILLINGtopyhdistelmät.
Hae inspiraatiota omiin hankkeisiin. Olemme mielellämme tukena
hankekohtaisissa kalustevalinnoissa. Joko tunnet sisaryrityksemme
Nusser Stadtmöbelin ja ODM Stadtmöbelin, joiden valikoimasta löytyy
erityisesti puisia ja kokometallisia penkkejä? Meihin voit olla yhtey
dessä puhelimitse tai internetin kautta (www.stadtmoebel.de) tai tilaa
kattava kuvastomme.
Ystävällisesti Jörg W. Nusser ja Ulrich Träger
Lue QR-koodi, pääset
kotisivuillemme.
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Koiranjätösten kerääminen BECKlimpero H120
BECKlimpero H120
Puhtaat ulkoalueet parantavat kunnan ilmettä ja pienentävät ylläpitoku
luja.
Tukeva pussiteline on sinkittyä teräspeltiä, valinnan mukaan väripinnoite
muutamien perusvärien joukosta. Sopii kiinnitettäväksi seinään ja tolp
paan tai yhdistelmänä Beck-roska-astiaan. Telineessä HDPE-pussit repäi
syarkissa. Sopivat muovipussit (vahvuus 15 my) tilattavissa erikseen.
Suuren etuluukun ja pikalukon ansiosta täyttäminen on helppoa.
Korkeus x leveys 450 x 350 mm
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EUbox Sarja A16
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EUbox sarja A16
Kulmikas roska-astia, jonka runko kapenee viistosti takaosaan. Edessä
olevassa ovessa roska-aukko ja pikalukko. Roska-astiassa suorakulmai
nen jalka, jolle pultti- tai betonikiinnitys. Helppoa tyhjennystä varten
peltinen sisäastia. Astia teräspeltiä, sinkitty ja maalattu.
Tilavuus n. 40 l
Korkeus x leveys n. 735 x 390 mm

kalusteet.elpac.fi

stadtmoebel.de

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 pikalu
kolla. Astia teräspeltiä, sinkitty ja maalattu.
Tilavuus n. 100 l
Pituus 450 mm
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CITYnorm Sarja A10K
CITYnorm sarja A10K
Kulmikas, vapaasti seisova astia, jossa on pyramidin mallinen kansi.
Kaikilla neljällä sivulla roska-aukot. Pultti- tai betonikiinnitys. Suuri sivuo
vi, jossa pidike jätesäkille ja lukitus pikalukolla. Astia teräspeltiä, sinkitty
ja maalattu.
Tilavuus n. 100 l
Sivun pituus 450 mm
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NICsafe Sarja B1-SLD

kannellinen

NICsafe sarja B1-SLD
Pyöreä tuhka-astia kuumasinkittyä teräspeltiä, itsesammuttava. Tuhkaastiassa litteä kansi, seinä- tai tolppakiinnitys tai tuki betonikiinnitystä
varten. Pikalukitus, vetoluukku tyhjennystä varten.
Itsesammuttava toiminto testattu TÜV Süd Product Servicen paloko
keessa.
Tilavuus 3 ll
Läpimitta 180 mm

TÜV testattu
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ZWILLINGtop Sarja AB13

jossa kaksinkertainen tuki DS

ZWILLINGtop sarja AB13-DS
Hyväksi havaitun roska- ja tuhka-astian yhdistelmän uusittu toteutus,
jossa kaksinkertainen, erityisen jäykkä tukijalka U-profiilia.
Yhdistelmä, jossa pyöreä roska-astia ja sen päällä litteäkantinen tuhkaastia. Tukijalkana kaksinkertainen U-profiili betonikiinnitystä varten.
Astiassa kolmioavainlukko tukijalkaan lukitusta varten. Kuumasinkitty,
halutessa maalattuna.
Tilavuus 45 l
Läpimitta 340 mm
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AB1/4-S35EB

B1-W5EB

Tuhka-astia jossa ruostumaton teräspelti EB
NICrund B1-W5EB
Uusi versio tuhka-astiasta B1 NICrund, jossa ruostumaton teräskansi.
Tuhka-astian kansi 3 mm vahvuista ruostumatonta teräspeltiä, jossa
ruostumattoman teräsritilän sijasta aukot. Tukijalka pyöröputkea
betoni- tai seinäkiinnityksellä. Tuhka-astian kiinnitys tukijalkaan kol
mioavainlukolla. Kuumasinkitty, halutessa maalattuna.

ZWILLINGtop AB1/4-S35EB
Roska- ja tuhka-astiayhdistelmän AB1/4 Zwillingtop uusi toteutus,
jossa tuhka-astiassa ruostumaton teräskansi.
Pyöreän roska-astian ja tuhka-astian yhdistelmä. Tuhka-astian kansi
3 mm vahvuista ruostumatonta teräspeltiä, jossa ruostumattoman
teräsritilän sijasta aukot. Tukijalka U-profiilista betoni- tai seinä
kiinnitykseen. Astia kiinni tukijalassa kolmioavainlukolla.
Kuumasinkitty ja halutessa maalattuna.
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AB14-S35EB

AB2/3-S35EB

ZWILLINGtop AB2/3-S35EB
Uusi versio roska- ja tuhka-astiayhdistelmästä AB2/3 Zwillingtop,
jossa ruostumaton teräskansi.
Kulmikkaan roska-astian ja tuhka-astian yhdistelmä. Tuhka-astian
kansi 3 mm vahvuista ruostumatonta teräspeltiä, jossa ruostu
mattoman teräsritilän sijasta aukot. Tukijalka U-profiilista betonitai seinäkiinnitykseen. Astia kiinni tukijalassa kolmioavainlukolla.
Kuumasinkitty ja halutessa maalattuna.

ZWILLINGtop AB14-S35EB
Uusi versio roska- ja tuhka-astiayhdistelmästä AB14/3 Zwillingtop,
jossa ruostumaton teräskansi.
Kulmikkaan roska-astian ja litteäkantisen tuhka-astian yhdistelmä.
Tuhka-astian kansi 3 mm vahvuista ruostumatonta teräspeltiä,
jossa ruostumattoman teräsritilän sijasta aukot. Tukijalka
U-profiilista betoni- tai seinäkiinnitykseen. Astia kiinni tukijalassa
kolmioavainlukolla. Kuumasinkitty ja halutessa maalattuna.
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CITYrund Sarja A7FK

CITYrund sarja A7FK
Pyöreä, vapaasti seisova roska-astia, jossa on litteä, kaareva kansi ja pyöreä
roska-aukko. Pultti- tai betonikiinnitys. Suuri sivuovi, jossa pidike jätesäkille
tai sisäastia ja lukitus pikalukolla. Astia teräspeltiä, sinkitty ja maalattu.
Tilavuus 60, 90 tai 120 l
Läpimitta 500 mm
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CITYrund Sarja A7GV

verzinkt

CITYrund sarja A7GV
Erityisen kestävä vapaasti seisova astia, jossa on kaareva kansi. Kuumasinkittyä, 2 mm vah
vuista peltiä ilman maalipintaa, joten hyvä palovahinkojen kesto. Pultti- tai betonikiinnitys.
Suuri sivuovi, jossa pidike jätesäkille tai sisäastia ja lukitus pikalukolla.
Tilavuus 60, 90 tai 120 l
Läpimitta 500 mm

Peltinen sisäastia BER2
Pyöreä sisäastia Cityrund sarjan A7 roska-astialle, jonka tilavuus 120 l.
Sinkitty astia on jaettu keskeltä kahteen puoleen. Sopii kaikkiin A7 sarjan 120
l tilaviin astioihin. Jätteiden lajittelu tapahtuu molemminpuolisten roska-auk
kojen kautta.
Tilavuus 2 x 60 l
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PROFIrund sarja A13K

PROFInorm sarja A14

ZWILLINGtop sarja AB1/4

BECKstar sarja G2-SF

ESIMERKKEJÄ REFERENSSIPROJEKTEISTA

PROFIsmile sarja A15

BECKum sarja G8

BECKbike sarja F14

CITYrund sarja A7FAD
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Kaupunkikaluste app

Joko tunnet uuden sovelluksemme? Sovellusta voit käyttää
iPhonella ja iPadillä. Stadtmöbel App on ladattavissa ilmaiseksi
App-Storessa tai kotisivuiltamme www.stadtmoebel.de.
Tuotenavigaattorilla löydät Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG:n
sekä ODM Stadtmöbel GmbH & Co. KG:n monipuolisen tuotevali
koiman:
- Roska-astiat
- Ajoesteet
- Tuhka-astiat
- Penkit
- Penkkien istuinosat
- Pyörätelineet
- Koiranjätösastiat
- Tukinojat/seisomatuolit
- Lepotuolit
- Istutusastiat
- Pyöreät ja monikulmaiset penkit
- Pöydät
Sovellus tuo käyttöösi monipuoliset mahdollisuudet löytää tarpeisi
isi sopiva tuote ja se helpottaa valintaa paikan päällä. Jokainen
tuote on yksityiskohtaisesti kuvattu ja sisältöä päivitetään jatku
vasti. Yhteydenottolomakkeen avulla voit olla meihin suoraan
yhteydessä.

Lataa kaupunkikaluste app
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Uusimman sovellusversion avulla voit myös hakea valitsemallesi
tuotteelle vertailukohteita. Voit myös navigoida sillä paikan päälle
vaikka olisit itse vielä matkalla.
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