JÄTEKATOKSET
TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA JÄTEHUOLTOON
TOKSET | jätekatokset valmiina paikalle tuotuna

JÄTEKATOS / VARASTO
– valmiina paikalle!

Vaihtolavapohjainen Tokset-jätekatos on valmistettu korkealuokkaisista kotimaisista materiaaleista. Se on helppo asentaa paikoilleen ja tarvittaessa myös siirrettävissä. Jätekatos ei tarvitse
erillistä perustusta vaan se on heti käyttövalmis.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

ei vaadi rakennuslupaa; vaihtolavapohja
4-10 keräysastialle (lajittelu)
3 vakiokokoa ja lisäksi muunnelmia
saatavana sekä puu- että peltivuorauksella
laatutyötä kaikissa yksityiskohdissa
kaikki värikartan värit
soveltuu myös pyörä- tai yleisvarastoksi
tosiedullinen taloyhtiölle
leasingvaihtoehto
toimitukset kaikkialle Suomeen

Saatavilla olevat lisävarusteet:
• puuosat toivotulla värillä
• seinät kestomaalatusta pellistä
• peltikatto (Ruukin värit)
• ovi (myös lukittava)
• lintuverkot
• väliseinä ja/tai sivuovi
• lumiesteet
• jätteiden keräysastiat
Valitse värit, me hoidamme loput

Vakiokoot:
4:lle jäteastialle (2700 x 3500 mm)
6:lle jäteastialle (2700 x 4500 mm)
8:lle jäteastialle (2700 x 5500 mm)
Kysy myös muita vaihtoehtoja

Jätekatokset puuosien
värit voit vapaasti valita
Tikkurilan ulkomaalien
värikartasta ja teräskaton ja peltiosien värit
Ruukki -värikartasta.

VESIKATTOVÄRIT

RR21 Vaalean harmaa

RR22 Harmaa

RR23 Tumman harmaa

RR33 Musta

RR750 Tiilenpunainen

RR29 Punainen

RR11 Havunvihreä

RR32 Tumman ruskea

Värimallit ovat niin lähellä alkuperäistä kuin painoteknisesti on mahdollista. Ruukin vakiovärien valikoima on
kattavan monipuolinen. Värit ovat luonnon inspiroimia ja korostavat erityyppisten rakennusten ominaispiirteitä.
Yksityiskohtaiset tiedot tuotteistamme ja palveluista löydät osoitteesta www.ruukki.fi.

Yksinkertaista tyylikkyyttä

Lumikintie

Erittäin tukeva rakenne

Saatavilla erilaisilla kattoratkaisuilla

Yläosien verkotus ja ovien lukitus suojaavat eläimiltä ja
ilkivallalta

Katolle saatavissa lumiesteet

Steniuksentie, puunsuojaöljytty

Pukinmäen koulu, RAL-värikartan värillä

JÄTEKATOKSEN TEKNISET TIEDOT
Esim. kuuden keräysastian jätekatos

1460
1850

2960

1110

• Katto musta profiilipelti (paloluokka K1)
• Päätykolmiot vaakalankut 2 kpl
• Seinät 22x100 lauta, kk 120mm
• maalattu maalarinvalkeaksi
  (vakiona painekyllästetty ruskea/vihreä)
• Perustus 100x50 U-palkki ja vaihtolava-alusta
• Lattia 4mm turkkilevy
• Runko 60x60 RHS-putki
• Kattotuolit 100x50 lankku

Tukevasti lattiaan hitsatut neliöprofiilitolpat.

2700
3480

LUISKA
1000 X 800

Rungon ja katon kiinnitys on tehty
kestämään vuosikymmeniä.

JÄTEASTIAKATOS, 6 ASTIALLE, 12,1 m2
LATTIA 4 MM TURKKILEVYÄ

4500
4800

Vakiona kestävä liuska vaivattomaan
tyhjennykseen.

Katoksen mitoitus on suunniteltu niin, että
käyttö on vaivatonta.

Tokset Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden tehdä tuotannossa oleviin malleihin muutoksia.

TUOTELUETTELO

KESTÄVÄT JA PALOTURVAL
LISET
ROSKA- JA TUHKA-ASTIAT
KAIKKIIN TILOIHIN
SISÄLLÄ JA ULKONA

Katso myös Tokset paloturvalliset
roska- ja tuhka-astiat
www.tokset.com

TOKSET FIRE SAFE
PALOTURVALLISET JÄTEASTIASUOJAT
Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300
info@tokset.com | www.tokset.com

