Geo

Ensiluokkaista muotoilua, laatua ja toiminnallisuutta

Liitososat

Tuotekuvaus

Edut käytössä

Innovatiivinen ja kestävä Geo on joustava
ratkaisu jätehuolto- ja lajittelutarpeisiisi.
Uudenlainen yhdistelmämateriaali,
jossa yhdistyy muovin kestävyys ja keveys
sekä metallin tyylikäs ulkonäkö, tarjoaa
jäteastian, joka on helppo pitää puhtaana,
ei ruostu eikä vahingoitu helposti, ja johon
ei jää sormenjälkiä.
Geo on saatavana kahdessa eri koossa
useilla erityyppisillä lajitteluun soveltuvilla
värikoodatuilla kansilla. Lisäksi saatavana
myös seinäkiinnityssarja.
Saatavana kuljetusalusta helpottamaan
astioiden siirtämistä. Alustassa on neljä
hiljaista kumipyörää ja sama alusta soveltuu
sekä 55 l että 70 l astialle. Voidaan käyttää
myös astioiden ollessa yhteen liitettyinä.

Tuotenro.

Tuote

137660
137661

Käyttöalue

Kestävä muovirakenne, näyttävällä
metalloidulla pinnalla
Kompakti solakka muotoilu – soveltuu
ahtaisiinkin tiloihin
Ei ruostu tai kolhiinnu, eikä pintaan jää
sormenjälkiä
Pesunkestävä, helppo puhdistaa
Integroitu kantokahva – helppo nostaa
ja kantaa
Integroitu jätesäkinpidin – varmistaa
jätesäkin sopivuuden
Pitävät kumitassut – pitää astian paikallaan, suojaa lattiapintaa ja eikä aiheuta
ääntä
Kaksi kokoa – 55 litraa ja 70 litraa
Laaja valikoima kansia – värikoodatut
lajittelukannet sekä kahvallinen umpikansi. Lisäksi täysin avoin kansi seinäkiinnityssarjalla.
Saatavana kuljetusalusta.

Modernit ja tyylikkäät tilat – sekä ulkoa
että sisältä – asettavat vaatimuksia niissä
käytetyille tuotteille. Vileda Professionalin
jätehuolto- ja lajittelutuotteet on suunniteltu sulautumaan käyttöympäristöönsä.
Geo-sarja soveltuu erinomaisesti tyylikkäimpäänkin ympäristöön.
Geo-Jäteastiat soveltuvat erityisesti
lajitteluun. Erilaiset kansivaihtoehdot sekä
mahdollisuus yhdistää useita astioita
toisiinsa mahdollistavat toimivan ja tyylikkään lajittelukokonaisuuden.

Koko cm

Kpl/pkt

Geo Jäteastia 55 l, Metalloitu/musta

29 x 49 x 61

1

4

Geo Jäteastia 70 l, Metalloitu/musta

29 x 49 x 73

1

4

137662

Geo Kansi kädensijalla, Musta/harmaa

29 x 49 x 9

1

4

137663

Geo Kansi paperinkeräys, Musta/sininen

29 x 49 x 9

1

4

137664

Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko, Musta/punainen

29 x 49 x 9

1

4

137665

Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko, Musta/keltainen

29 x 49 x 9

1

4

137666

Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko, Musta/vihreä

29 x 49 x 9

1

4

138490

Geo Seinäkiinnityssarja ja avoin kansi, Musta/harmaa

29 x 49 x 9

1

4

142391

Geo Kuljetusalusta, Metalloitu/musta

21 x 41 x 7

1

2
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