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Suunnittelu: iseasi
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Roska-astia Solo 100 on erinomainen ja 
yksinkertainen roska-astia, joka sopii sekä 
puistoon että kadulle. Kaarevat reunat tekevät 
Solosta visuaalisesti kapeamman 100 litran 
tilavuudesta huolimatta. Pyöreät aukot ja 
ääriviivoiltaan graafinen tuhka-astian suojapa-
neeli tekevät Solosta pehmeän ja vaatimatto-
man näköisen.  
Solo 100:n muotoilun osana on riittävän 
korkea ja hiottu betonisokkeli, joka tekee ros-
ka-astiasta riittävän painavan, jotta se voidaan 
asentaa vapaasti seisovaksi. Solo 100:n asen-
tamiseen ei siis tarvita lisäkiinnitystä. Sokkelin 
korkeus huomioi pohjoismaiset olosuhteet 
ja takaa ovien sujuvan avautumisen myös 
lumisena talvena. 
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Ellipsinmuotoinen roska-astia, jonka molemmilla puolilla olevat 
roska-aukot mahdollistavat roskien laittamisen kätevästi laatikkoon.

Roska-astian kannessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
levy tupakan sammutusta varten. 

Keskelle kallellaan olevan pohjan ansiosta roska-astiaan joutunut 
neste ei valu niin helposti pois roska-astiasta. 

Tyhjentäminen: roska-astia avataan edestä kolmioavaimella. Sisällä 
on metallirengas, jonka avulla roskapussi voidaan asettaa sisään 
kätevästi. Kannen sisällä oleva suuri tuhka-astia voidaan tyhjentää 
helpolla liikkeellä roska-astiaan. Ovi lukkiutuu, kun se työnnetään 
kiinni.  

Exteryn moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, 
huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten 
huomioitu suunnittelu.

Tuotevideo: https://www.youtube.com/watch?v=k--0JzeMUGc&t=7s

MITAT

RAL 7016 RAL 9016RAL 6005 RAL 9007

Solo 100 - 

Solo 100, ruostumaton teräs - 

SOL100
SOL100ss

Esimerkki tuotekoodin käytösta ruostumattomasta 
teräksestä sekä sisäsäiliöllä ja anti-graffiti-pinnoiteella 
varustetun Solo 100 -säiliön kohdalla: SOL100ss-01-G

MATERIAALIT ASENNUS LISÄVARUSTEET

OMINAISUUDET 

Solo 100 on saatavana ruostumattomasta teräksestä 
tai kuumasinkitystä ja jauhepinnoitetusta metallile-
vystä. Sinkkikerroksen paksuus on 275 g/m² standardin 
EN 10346:2006 mukaisesti. 

Suunnittelijan RAL-suositus:

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla

Ankkuroitu tukevaan perustaan

Anti-graffiti-pinnoitus - tarjoamme mahdollisuu-
den käsitellä roskasäiliö graffitisuojalla. Suoja-aine 
hylkii uutta väriä ja tekee tuotteen pinnoista erittäin 
helposti puhdistettavia.

Sisäsäiliö - valikoimassa on myös irrotettava 
sisäsäiliö, joka mahdollistaa haluttaessa muovi-
pussien käytöstä luopumisen ja tekee tyhjentä-
misestä turvallisempaa, jos roska-astiassa on 
esimerkiksi lasinsiruja. 

Lisämerkinnät tuotekoodissa:

01- sisäsäiliö
G - anti-graffiti-pinnoitus

Solo 100

520 330

Tilavuus: 100 l  


