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HISTORIA ON VOIMAVARAMME  

Olemme auttaneet asiakkaitamme kehittämään kaupunkiympäristöjä 
vuodesta 1945 alkaen – jo yli 40 maassa. Kokemuksesta on hyötyä, kun 
tarvitaan ratkaisua, joka kestää aikaa ja toimii erilaisissa ympäristöissä. 
Osaamista tarvitaan myös, jotta tuotteet palvelevat kaikkia käyttäjiä, 
huoltohenkilökunnasta loppukäyttäjiin.

KESTÄVÄ KEHITYS ON ARVOMME  

Tähtäämme toiminnassamme kestävään resurssien käyttöön ja 
energiatehokkuuteen. Sanomme ei kertakäyttökulutukselle. Metalli on 
pääraaka-aineemme, koska se on maailman eniten kierrätetty materiaali. 
Olemme kehittäneet itse maalämpöjärjestelmän energiatehokkuutemme 
lisäämiseksi. Järjestelmä kerää talteen tuotantokoneiden jäähdytysenergian 
hyödynnettäväksi talviaikoina lämmityksessä. 

COMMITTED TO 
HAPPINESS 

TÄMÄ ON  MISSIOMME  
JA NÄIN TEEMME SEN:

TAVOITTEENA ON IHMISTEN 
ONNELLISUUS JA LUONNON 
HYVINVOINTI PUHTAASSA JA 

KESTÄVÄSSÄ ELINYMPÄRISTÖSSÄ

Maailmanlaajuisesti 

yli 50 % väestöstä asuu 

kaupunkiympäristössä.

Yli 80 % Euroopan ja Pohjois-

Amerikan väestöstä asuu 

kaupunkiympäristössä.

Hyvin suunnitellut, 

toiminnalliset ja puhtaat 

elinympäristöt parantavat 

hyvinvointia.

Elinympäristön laatu vaikuttaa 

suoraan terveyteen ja 

hyvinvointiin.
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LAATU ON PERUSTAMME  

Korkea laatu on kannanottomme kestävän kehityksen puolesta. Teemme 
tuotteita, jotka kestävät pitkään. Ihminen on tärkein laadun tekijä. 
Ammattitaitoiset työntekijämme rakentavat ylpeydellä ainutlaatuista 
laatukokemusta. Laatuketju alkaa asiakaspalvelusta ja asiakastarpeiden 
ymmärryksestä. Se jatkuu  muotoilijoiden taituruuteen ja ylpeyteen 
aikaa kestävien tuotteiden suunnittelemisesta. Laatuprosessi  jalostuu 
lopputulokseksi taitavien ja sitoutuneiden ammattilaisten toimesta. Oikeat 
välineet ja materiaalit ovat osa laatua. 

TEKNOLOGIA ON TULEVAISUUTEMME  

Panostamme paljon teknologian kehittämiseen ja uuden luomiseen 
asiakkaidemme lisäarvon kasvattamiseksi ja tulevaisuutemme 
rakentamiseksi. Historiamme on eduksi teknologiakehityksessä. Se 
mahdollistaa trendien ymmärtämisen. Kokemus parantaa kykyä katsoa 
tulevaisuuteen ja ymmärtää asiakkaidemme tulevat tuote- ja palvelutarpeet.  

MUOTOILU ON INTOHIMOMME  

Tiedämme, että kauniilla muotoilulla voidaan vaikuttaa ihmisten 
käyttäytymiseen. Houkutteleva tuote kutsuu kierrättämään. Skandinaavinen 
muotokielemme kiteytyy ajatukseen: Form follows function. Tuotteidemme 
muotoilussa yhdistyvät modernius, funktionaalisuus, houkuttelevuus ja  
korkealaatuisuus.  

Ympäristömme laatu ja puhtaus 

vaikuttavat siihen mitä teemme, 

miten teemme ja kuinka voimme.

Tutkimukset osoittavat, 

että hyvinvointi on suoraan 

liitoksissa ympäristöömme.

Parempi kaupunkisuunnittelu ->  

parempi hyvinvointi -> hyödyt 

yksilölle ja taloudelle.

Katujen puhtaus muovaa 

ihmisten käyttäytymistä ja lisää 

ympäristöstä huolehtimista.
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”Asiakkaidemme tarpeet määrittävät 
muotoilumme suuntaviivat”

BIMOBJEKTIT
sekä muut 

2d- ja 3d-tiedostot
www.lehtovuori.fi 

Älykkäästi muotoiltu tuote on loppukäyttäjälle 
miellyttävä käyttää, mutta sitä on myös helppo huoltaa. 
Hyvin muotoillut tuotteet ovat lisäksi muunneltavissa 
yksilöllisiin asiakastarpeisiin sopiviksi. 

Kun tuotteelta halutaan houkuttelevuutta tai 
tukea brändin arvoa, palkitun muotoilutiimimme 
suunnittelemat tuotteet varmistavat tavoitteen 
toteutumisen. Usein ulkonäköäkin tärkeämpää on ohjata 
loppukäyttäjän toimintaa, joihin muotoilulla voidaan 
vaikuttaa merkittävästi. 

MUOTOILUSTA 
VOIMAA 
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GALVANNEALED TERÄKSEN EDUT 

- Vahvempi tuote vähemmällä materiaalilla 
- Erinomainen korroosionkestävyys.
- Ylivertainen maalattavuus 

Finbin®-materiaalien korkea laatu takaa tuotteen 
pitkän käyttöiän, jota tukee ajaton ja käytännöllinen 
muotoilu. Materiaalien korkea laatu on myös uusien 
suunnitteluinnovaatioiden ja kulutuskestävyyden  
yhdistämisen perusedellytys.
 
Käytämme ainoastaan kansainvälisten standardien mu-
kaisia teräslaatuja. Valitsemme materiaalin suunnitellun 
käyttöympäristön mukaan. Käytössämme on ainutlaatuin-
en Galvannealed-teräs, joka merkittävästi parantaa tuot-
teen korroosion kestävyyttä ja maalattavuutta. 

Käytämme moderneja tuotantokoneita ja tuotan-
totekniikoita parhaan laadun saavuttamiseksi. Oma maa-
laamomme takaa joustavuuden ja pintakäsittelyprosessin 
hallinnan. 

MATERIAALEISTA 
KESTÄVYYTTÄ 

Jokaisen Finbin®-tuotteen muotoilussa on huomioitu 
helppokäyttöisyys, kestävyys, turvallisuus ja kauneus. 
Voit olla varma siitä, että meiltä hankkimasi Finbin®-
tuote on aina alkuperäistuote, jonka materiaalit ovat 
kierrätettäviä.

KOTIMAISTA  
LUOTETTAVUUTTA

TUTKITUSTI PISIN ELINKAARI
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ROSKA- JA 
LAJITTELUASTIAT
ALKUPERÄISTÄ FINBIN-LAATUA. VAKIONA 
SUOMALAINEN, TOIMINNALLINEN 
MUOTOILU JA HUIPPULAATU.

6



Toimituksia yli 40 maahan, mm.: Bilbaon 
kaupunki (Espanja), Englantilainen puutarha 
(München, Saksa), Dubain metroasema 
(Yhdistyneet Arabiemiirikunnat), Manchester 
Metrolink (Iso-Britannia), Frankfurt am Main 
(Saksa), Amsterdamin kaupunki (Alankomaat), 
Amiensin kaupunki (Ranska), Zürichin 
lentokenttä (Sveitsi), Gull polttoaineasemat 
(Uusi-Seelanti), Moskovan lentokentät (Venäjä)
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PURISTUS

CitySolarin puristussuhde on keskimäärin 5:1 ja 
sisäastian vakiotilavuus on 240 litraa, joten City-
Solariin voi mahtua 1200 litraa tai enemmän, 
mikä on kaksi kertaa enemmän kuin useimmis-
sa älyroska-astioissa, joissa käytetään 120 litran 
sisä astiaa.

AINUTLAATUINEN TUOTE

CitySolar on markkinoiden ainoa tuote, jossa voi 
käyttää 120 tai 240 litran sisäastiaa ilman tuot-
teen muuttamista tai muokkaamista.

VÄHEMMÄN TYHJENNYSKERTOJA

CitySolaria käytettäessä tarvitaan vähemmän tyh-
jennyskertoja, mikä puolestaan tuottaa säästöjä  
sekä työntekijöihin että polttoaineeseen liittyvissä 
käyttökustannuksissa.

PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI

Tyhjennyskertojen harventamisen ansiosta ros-
ka-astian hiilijalanjälki on jopa kuusi kertaa 
pienempi kuin tavallisilla roska-astioilla ja kaksi  
kertaa pienempi kuin muilla älyroska-astioilla.

TÄYTTYMISTIEDOT

CitySolar on erilainen kuin muut älyroska-astiat, 
jotka keräävät ja lähettävät laseriin perustuvia 
täyttymistietoja. Me Lehtovuorella olemme kehit-
täneet ainutlaatuisen ja patentoidun järjestelmän, 
jolla voidaan mitata roska-astian täyttymistä ja 
antaa käyttäjälle tarkkaa tietoa jätteen määrästä.

AURINKOENERGIA

CitySolarissa on aurinkoenergialla toimiva yk-
sikkö, jonka ansiosta se voidaan sijoittaa minne 
tahansa.

PILVIPALVELU

Pilvipalvelua hyödyntävä kaksisuuntainen vies-
tintä Finbin Care -sovelluksen kautta mahdollis-
taa jätehuoltoon liittyvien toimintojen täyden 
hallinnan. Ohjelmointirajapintojen (API) avulla 
asiakkaat voivat myös integroida täyttymistiedot 
omiin jätehuoltojärjestelmiinsä.

MUUT HYÖDYT

• Kestävä tuote, jossa käytetään alumiinin, ruos-
tumattoman teräksen ja Galvannealed-pin-
noitetun teräksen kaltaisia materiaaleja, 
vähentää paloturvallisuusriskejä verrattuna 
muovista valmistettuihin tuotteisiin.

• CitySolar on ainoa älyroska-astia, johon sopii 
240 tai 120 litran sisäastia, joten eri mallien 
käyttö on tarpeetonta. Yksi älyroska-astia tar-
joaa kaksi ratkaisua. Tämän ainutlaatuisen 
ratkaisun mahdollistaa CitySolarin patentoi-
tu puristusmekanismi.

• Tuotetta voidaan mukauttaa asiakkaan tar-
peisiin lisäämällä siihen asiakasyrityksen vä-
rit ja logo.

• Saatavilla on sisäkäyttöön (toimii sähkövirral-
la) ja ulkokäyttöön tarkoitetut versiot.

MITEN CITYSOLAR EROAA MUISTA?

ALHAISEMMAT KÄYTTÖKUSTANNUKSET,  
PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI, ÄLYKKÄÄMPI RATKAISU 

CITYSOLAR

Aurinkoenergialla  

toimiva älyroska-astia

Lehtovuoren CitySolarin tilavuus on kaksi 
kertaa suurempi kuin useimmilla muil-
la älyroska-astioilla, ja ainutlaatuinen 
puristusjärjestelmä vähentää käyttökus-
tannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä 
merkittävästi.

YHTEENVETO

8



Puristus Vähemmän
tyhjennyskertoja

Aurinkoenergia Pilvipalvelu

REFERENSSEJÄ
- Oslon kaupunki (Norja)

- Solnan kaupunki (Ruotsi)

- Noran kaupunki (Ruotsi)

- Helsingin kaupunki (Suomi)

- Hangon kaupunki (Suomi)

- Porvoon kaupunki (Suomi)

- Korkeasaaren eläintarha (Suomi)

750

890

1440

Finbin Black 1945 
(struktuuripintainen) 

MITAT KAPASITEETTI AUKKO PAINO MATERIAALI PAKSUUS

CITYSOLAR ulkokäyttöön, aurinkoenergia
CITYSOLAR sisäkäyttöön, sähkövirta

1440*750*890 mm Vakiona 240 litrainen 
kaksipyöräinen 

muoviastia, DIN EN 840

380*200 mm 150 kg Alumiini, jauhemaalattu 
galvanoitu teräs,  

ruostumaton teräs

Useita 

CITYPACK (ilman luukkua)
1-puoleinen 
2-puoleinen

1440*750*890 mm Vakiona 240 litrainen 
kaksipyöräinen 

moviastia, DIN EN 840

380*200 mm 72 kg Alumiini, jauhmaalattu 
galvanoitu teräs, 

ruostumaton teräs

Useita

VAKIOVÄRIT 
Muita RAL-värejä saatavilla pyynnöstä

SUUNNITTELIJA YRJÖ OJANEN

LISÄVARUSTEET 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Betonijalusta Säädettävät 
jalat

Yksilölliset yritystarrat ja 
logot sivupaneeleihin

Combi 
tuhkakuppi

Pullojen ja tölkkien 
kierrätysastia
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Karttapohjaisella Finbin®Care -sovelluksella 
voidaan hallinnoida helposti laajaa kalustemas-
saa. Kalusteet, esimerkiksi kaupungin puistojen 
penkit ja roska-astiat  näkyvät paikannustekno-
logiaa hyödyntävässä Care-sovelluksessa sel-
keästi kartalla. 

Finbin®Care toimii pilvipohjaisena palveluna, 
joten se on käytettävissä internet-yhteyden 
kautta älylaitteilla. Palvelu ei vaadi ohjelmisto-
asennuksia.

Huoltokutsut ja vikailmoitukset voi lähettää 
Finbin®Caren avulla älypuhelimesta suoraan 
huollosta vastaavalle henkilölle. Finbin®Care 
paikantaa kalusteet niihin liitettävien, älypuhe-
limella luettavien NFC/QR -tagien perusteella. 
Järjestelmään kirjatun kalusteen sijainti on 
aina tiedossa. 

Kalusteet voidaan myös kohdentaa eri huolto-
piireihin, jolloin huoltokutsut ja ilmoitukset 
ohjautuvat sähköpostilla suoraan oikealle hen-
kilölle. Sovelluksella voi aikatauluttaa myös 
määräaikaishuoltoja.

OMINAISUUDET

Finbin®Care on erittäin helppokäyttöinen. Se 
näyttää mm. kalusteiden perustiedot, sijainnit 
kartalla,  ilmoitukset ja mahdollistaa huoltotoi-
mien aikataulutuksen. Mikäli kaluste siirretään 
toiseen paikkaan tai varastoon, siirto ja uusi si-
jainti on helppo kirjata järjestelmään.     

Finbin®Care soveltuu lisäksi loppukäyttäjien 
osallistamiseen jätehuollossa – halutessanne 
loppukäyttäjä voi tehdä esimerkiksi roska-as-
tian tyhjennyspyynnön järjestelmään omalla 
matkapuhelimellaan.  

FINBIN®CARE  

Helppokäyttöinen ja 

nykyaikainen ratkaisu 

kalustehallintaan.

TEHOSTA KALUSTEIDEN JA 
JÄTEHUOLLON HALLINTAA 
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SOVELTUVUUS

Finbin®Care on toimintoja tehostava, helppo-
käyttöinen kaupunkikalusteiden ja jätehuollon 
hallintajärjestelmä esimerkiksi kaupungeille tai 
kiinteistöyhtiöille. Matkapuhelimissa ja muissa 
älylaitteissa toimiva karttapohjainen sovellus 
on työkalu kaupunkikalusteiden sijaintien ja 
ylläpidon hallintaan - esimerkkeinä jätehuollon 
astioiden tyhjennys ja ulkokalusteiden huolto. 

Finbin®Caren avulla voidaan paikallistaa kar-
talla ja hallita laajaa kalustemassaa, johon 
kuuluvat esimerkiksi ulkopenkit, roska-astiat, 

valaisinpylväät, polkupyörätelineet, katokset ja 
leikkipuistovälineet. Halutessanne myös loppu-
käyttäjä voi tehdä kalusteen korjauspyynnön tai 
jäteastian tyhjennyskutsun jätehuoltoon omal-
la älypuhelimellaan

FINBINCARE ON YHTEENSOPIVA 
FINBIN-ÄLYROSKA-ASTIOIDEN KANSSA.

CitySolar ja CityPack voidaan liittää karttapoh-
jaiseen Finbin®Care-hallintasovellukseen. So-
vellus kertoo sijaintitietojen lisäksi laitteiden 
täyttöastetiedot ja lähettää tyhjennyspyynnöt 
huollolle automaattisesti sähköpostilla.
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Erilaisten kiinnitys- ja värivaihtoehtojensa 
ansiosta Novus on loistava valinta erilaisiin 
tarpeisiin ulkokäyttöön tai sisätiloihin.

SOVELTUVUUS   

Novus on tyylikäs, vahva ja käytännöllinen 
roska-astia, joka soveltuu paitsi kaduille ja 
puistoihin, myös moniin sisätiloihin kuten 
kauppakeskuksiin, halleihin, virastoihin, 
toimistoihin sekä vastaanottotiloihin. No-

vus muuntuu tarvittaessa kaksipuoleiseksi 
roska-astiaksi ja siihen voidaan liittää tuh-
kakuppi tai juomatölkkien keräysteline.

OMINAISUUDET 
 
Novus on neljässä eri koossa saatavilla 
oleva roska-astia. Kolmea suurinta mallia 
toimitetaan myös kaksipuoleisina. Avara 
suuaukko lisää käyttömukavuutta. Novus 
80, 120, 200 -mallit voidaan varustaa inte-

groidulla tuhkakupilla. Kaikkiin malleihin 
on saatavilla lisävarusteena Combi-sivu-
tuhkakuppi tai pullojen ja tölkkien keräys-
te line. 

Novuksessa on vahva runko, saranoitu 
lukollinen ovi ja sinkitty sisäastia roska- 
astian sisällä. Kalteva katto poistaa veden 
tai lumen astian päältä ja estää käyttäjiä 
jättämästä roskia roskakorin päälle.

NOVUS 

REFERENSSEJÄ
- Tallinnan päärautatiasema (Viro)

- Helsingin kaupunki (Suomi)

- Tukholman keskustan alue (Ruotsi)

Finbin® Novus on moderni 

astia, jossa yhdistyvät 

kauneus ja käytännöllisyys. 

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

NOVUS 50 660*360 mm 50 l  
sisäastia 35 l

290*140 mm 20 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

NOVUS 80 
NOVUS 80 2-puoleinen

920*360 mm 
930*360 mm 

80 l 
sisäastia 50 l

290*140 mm 25 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

NOVUS 120 
NOVUS 120 2-puoleinen

1050*400 mm 
1050*400 mm

120 l 
sisäastia 80 l

330*150 mm 32 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

NOVUS 200 
NOVUS 200 2-puoleinen

1150*550 mm 
1170*550 mm

200 l 
sisäastia 150 l

480*170 mm 58 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

COMBI TUHKAKUPPI 490*120 mm 4,5 l 25*25 mm 2,6 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

1,25 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN YRJÖ OJANEN

RAL 
6005

RAL 
7024

RAL 
9005

RAL 
9006

DB703 
(struktuuripinta)

Finbin  
Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA 
katso myös sivut 24-25

Metalli- ja 
betonijalustat

Tolppa- ja 
seinäkiinnikkeet

Betoniantura 
ja pylväs

Integroitu 
tuhkakuppi

Combi 
tuhkakuppi

Panttiputki

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä

Upotettava 
metallijalusta

150

560

360

660

360

920

400

1050

550

1150
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Finbin® Unique on oikea valinta ympäris-
töön, jossa tyylillä ja yksityiskohdilla on 
merkitystä. Unique Series -asioiden ajaton 
design lähettää viestin korkeasta laadusta.

Tyylikäs ulkomuoto kätkee sisuksiinsa 
monta hienoa yksityiskohtaa, jotka te-
kevät Unique-astioiden käyttämisestä 
ja huoltamisesta helppoa ja turvallista. 
Roska-aukon tarkkaan harkittu muoto ja 
mitoitus  pitävät sisällön suojassa sateelta, 
linnuilta, ohikulkijoiden katseilta ja ilki-
vallalta. Uniquen standardimateriaali on 
korkealaatuinen ruostumaton teräs, joka 

antaa tälle lajitteluastialle hienostunutta 
voimaa viestivän ulkonäön ja erinomaisen 
kestävyyden. Unique valmistetaan vakiona 
ruostumattomasta teräksestä ja voidaan 
maalata tilauksen mukaan.
 
OMINAISUUDET  

Unique -astioissa on lukittu ja sivusaran-
oilla avautuva etuovi, joka on turvallinen 
ja helppo avata ja sulkea. Teräksinen sisä-
astia on helppo tyhjentää. Unique- sarjan 
roska-astiat voidaan varustaa lajittelu-
suuakolla jos tarpeenanne on kerätä mää-

rättyjä materiaaleja, esimerkiksi paperia 
tai PET-pulloja.

SOVELTUVUUS

Finbin® Unique soveltuu vaativienkin ym-
päristöjen roska-astiaksi ja lajitteluastiak-
si. Korkeaa laatua ja tyyliä edustava Uni-
que on elementissään esimerkiksi valtion 
tai kuntien virastoissa, kauppakeskuksissa, 
vastaanottotiloissa, näyttelytiloissa, lento-
kentillä ja risteilyaluksissa.

UNIQUE
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REFERENSSEJÄ
- Zürichin lentokenttä (Sveitsi)

- Pluscity ostoskeskus (Itävalta)

- Moskovan lentokentät (Venäjä)

- Gull polttoaineasemat (Uusi-Seelanti)

- Frankfurt am Main (Saksa)

- St. Moritzin kaupunki (Sveitsi)

Modernia
tyyliä

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

UNIQUE 100 1050*400 mm sisäastia 56 l 260*140 mm 35 kg rst EN1.4301 2 mm

UNIQUE 140 1090*450 mm sisäastia 91 l 300*140 mm 41 kg rst EN1.4301 2 mm

460

1090

400

1050

315

790

RAL
6005

RAL
7024

RAL
9005

RAL
9006

DB703
(struktuuripinta)

Finbin 
Black 1945
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA
katso myös sivut 24-25

Metalli- ja 
betonijalustat

Tolppa- ja
seinäkiinnikkeet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT
tiedustele muita RAL-värejä

15



Sitä on kutsuttu roska-astioiden Rolls Roycek-
si. Max Bruunin suunnitteleman Finbin® 
Ellipsen palkittu, innovatiivinen muotoilu on 
vienyt tämän roska-astian moniin tunnettui-
hin kohteisiin, esimerkiksi Dubain metroon ja 
Hollannin Amsterdamiin. 

Kapealinjainen Ellipse soveltuu ahtaisiinkin 
tiloihin ja pysyy siistinä kaltevan kattonsa 
ansiosta. Ellipsen  täyttökorkeus on tarkkaan 
mitoitettu ja rakenne on suunniteltu kes-
täväksi sekä tukevaksi, joten sitä on helppo 
käyttää ja huoltaa. Muotoilu estää lintujen ja 
sateen pääsyn roska-astiaan.

Ellipse-mallien valmistusmateriaaleja ovat 
korkealaatuinen ruostumaton teräs ja jauhe-
polttomaalattu  galvanoitu teräs. 

OMINAISUUDET 

Ellipse-astioiden saranoitu ovi aukeaa sivut-
tain ja avaa samalla roska-astian katon, joten 
astia on helppo huoltaa. Ellipse 60 ja 100 voi-
daan varustaa tuhkakupilla, joka sijoitetaan 
astian päälle, jotta sitä olisi helppo käyttää. 
Tuhkasäiliö on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä, ja se voidaan tyhjentää 
avaamalla etuovi ja säiliö koukustaan. Ellipse 

-malleissa voidaan käyttää suurinta osaa Fin-
bin®-kiinnitysvaihtoehdoista.

SOVELTUVUUS 
 
Muotoiluvoittaja Finbin® Ellipse on tyylikäs 
ja kestävä roska-astia, johon on integroitu 
tuhkakuppi.  Ellipse on löytänyt tiensä kan-
sainvälisesti monenlaisiin tiloihin, joissa 
arvostetaan luovia yksityiskohtia ja korkeaa 
laatua – esimerkkeinä hotellit, metroase-
mat, vastaanottotilat, lentokentät, virastot, 
tapahtumatilat, rautatieasemat ja yritystilat. 

ELLIPSE

Palkittua 
muotoilua

REFERENSSEJÄ
- Dubain metroasema  

  (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

- Macnhester Metrolink (Iso-Britannia)

- Amsterdamin kaupunki (Alankomaat)

- Amiensin kaupunki (Ranska)

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

ELLIPSE 60 700*450*350 mm liner 40 l  300*140 mm 20 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

ELLIPSE 100 960*450*350 mm liner 56 l 300 *140 mm 31 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN MAX BRUUN

350

450 450

960 700

RAL 
6005

RAL 
7024

RAL 
9005

RAL 
9006

DB703 
(struktuuripinta)

Finbin  
Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA 
katso myös sivut 24-25

Metallijalustat Tolppa- ja 
seinäkiinnikkeet

Uppobetoni- 
jalusta ja tolppa

Integroitu 
tuhkakuppi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä
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1990-luvulta alkaen maailmaa valloitta-
nut Finbin® City® on skandinaavisen, 
toiminnallisen muotoilun ilmentymä. 

Cityn® tuotesuunnittelu perustui tark-
kaan selvitykseen ja testauksiin. Han-
nu Kähösen johtaman muotoilutiimin 
tehtävänä oli luoda roska-astia, joka 
voidaan tyhjentää mahdollisimman 
helposti, turvallisesti ja tehokkaasti.  
Samanaikaisesti muotoilun tavoitteena 
oli kehittää vankka tuote, joka kestää 
ilkivaltaa ja pitkäaikaista mekaanista 
rasitusta.

Alun perin Helsingin kaupungille suun-
niteltu City® oli klassikko jo syntyes-
sään. Tänäkin päivänä City® ja sen uu-
demmat tuoteversiot ovat tuttuja näkyjä 
maailmalla.

Finbin® City® -sarjan ajaton muotoilu 
sopii hyvin monenlaisiin ympäristöi-
hin. Todellinen katseenvangitsija City® 
Castle on esimerkki City-sarjan muotoi-
lun kehityksestä. Castlen muotoilussa 
toteutuvat samat toiminnalliset tavoit-
teet kuin alkuperäisessä Cityssä.

City®-mallien valmistusmateriaaleja 
ovat korkealaatuinen ruostumaton te-
räs ja jauhepolttomaalattu  galvanoitu 
teräs. 

OMINAISUUDET 

City®-sarjan mallisto tarjoaa laajan va-
likoiman kokoja, kiinnitysvaihtoehtoja 
ja värejä. Astian etuovi on saranoitu 
ja lukittu. Astian sisällä on sisäastia.
City®-astioita on helppoa ja turvallista 
tyhjentää. Kaikki City®-sarjan mallit 
Castlea lukuun ottamatta voidaan varus-
taa integroidulla tuhkakupilla tai sivu-
tuhkakupilla ja pullojen sekä tölkkien 
keräystelineellä (panttiputki).
Cityyn on saatavilla myös lintuläppä ja 
hygieniluukku koiran jätöksille.
 
SOVELTUVUUS

Tunnetuin roska-astiamme Finbin® 
City® on esimerkki skandinaavisesta, 
toiminnallisesta muotoilusta. City®-sar-
jan roskakorit ovat tyylikkäitä ja erit-
täin kestäviä, mutta astian sisältö on 
myös helppo tyhjentää tehokkaasti. 
City®-mallisto on monipuolinen, ja mal-
leihin on saatavilla paljon lisävarusteita. 
City® onkin löytänyt lukuisten kaupun-
kien kaduille, puistoihin, lentokentille ja 
sisätiloihin ympäri maailmaa. 

CITY®

REFERENSSEJÄ
- Bilbaon kaupunki (Espanja)

- Malmön kaupunki (Ruotsi)

- Englantilainen puutarha    

  (München, Saksa)

- Helsingin kaupunki (Suomi)

460 460 400 400 315

900 960 940 780 700

18



City® on skandinaavisen, 

toiminnallisen muotoilun ilmentymä.  

City® Castlen 
rakenne ehkäisee 
töhryjä vähentäen 
huoltokustannuksia.

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

CITY 30 580*315 mm 22 l / integroidun  
tuhkakupin kanssa 16 l

200*100 mm 13-14,5 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

CITY 60 700*400 mm 50 l / integroidun  
tuhkakupin kanssa 35 l

260*120 mm 26,5-28 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

CITY 100 940*400 mm 62 l / integroidun  
tuhkakupin kanssa 47 l

260*120 mm 33-34,5 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

CITY 140 960*460 mm 91 l / integroidun  
tuhkakupin kanssa 80 l

300*120 mm 38,5-40 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

2 mm

CITY CASTLE 
(ei rst vaihtoehtoa)

900*460 mm 72 l 300*120 mm 35 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

1,5 / 5 mm

COMBI TUHKAKUPPI 490*120 mm 4,5 l 25*25 mm 2,6 kg galvannealed teräs 
ja rst EN1.4301

1,25 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN HANNU KÄHÖNEN

RAL 
6005

RAL 
7024

RAL 
9005

RAL 
9006

DB703 
(struktuuripinta)

Finbin  
Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA 
katso myös sivut 24-25

Metalli- ja 
betonijalustat

Tolppa- ja 
seinäkiinnikkeet

Betoniantura 
ja pylväs

Integroitu 
tuhkakuppi

Combi 
tuhkakuppi

Panttiputki Lintuläppä ja 
hygienialuukku

Paloturva-
luukku

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä

Upotettava 
metallijalusta
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PUHUTTELEVA ILME HOUKUTTELEE  
KIERRÄTTÄMÄÄN JA PITÄMÄÄN  
YMPÄRISTÖN SIISTINÄ.

Tyylikäs uutuutemme Cubio on saanut innoi-
tuksensa modernista arkkitehtuurista.  ”Form 
follows function” on ollut yksi keskeinen tee-
ma Cubion suunnittelussa. Kaikki muodot 
ovat harkittuja, toiminnallisuutta tukevia ja 
ne houkuttelevat käyttämään astiaa. Moni-
puolinen varustelu takaa soveltuvuuden eri 
käyttökohteisiin ja mieltymyksiin.

OMINAISUUDET 

Cubion 120 litran tilavuus tekee siitä ihan-
teellisen vaihtoehdon julkisten ympäristöjen 
roska- ja lajitteluastiaksi. Tuote pn valmistet-
tu korkealuokkaisesta suomalaisesta teräk-
sestä. Cubio lajitteluastia on saatavilla myös 
kaksipuoleisena ja lisävarusteina Cubioon on 
tarjolla mm. täyttöluukku ja integroitu tuhka-
kuppi. Etuovi on saranoitu ja se toimii mag-
neettikiinnityksellä. Tuote voidaan asentaa 
vapaasti seisovana tai alustaan pultattuna. 

SOVELTUVUUS 
 
Cubio sopii siis erinomaisesti kaupunkiympä-
ristöön sekä muihin julkisiin ulko- ja sisätiloi-
hin tarjoten modernia muotoilua, helppoa käy-
tettävyyttä ja huollettavuutta. Cubio soveltuu 
käytettäväksi sekä yksittäisenä keräilyastiana 
että useamman astian yhdistelmänä lajitte-
lupisteeksi. Selkeät lajitteluohjetarrat väri-
koodeineen ohjaavat käyttäjiä lajittelemaan 
materiaalit oikein. Pääteemana tuotteen kehi-
tyksessä on ollut: ”Lajittelua kaikkialle!”.

CUBIO

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

CUBIO 1- & 2-puoleiset mallit  1210*420*440 mm 120 l 
Sisäastia 60 l

125*210 mm 45 kg Galvannealed teräs 2 mm

RAL 
6005

RAL 
9005

RAL 
9006

DB703 
(struktuuri)

Finbin  
Black 1945 
(struktuuri)

RAL 
9010

LISÄVARUSTEITA 
katso myös sivut 24-25

Metalli- ja 
betonijalusta

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä

RAL 
7024

ALKUPERÄINEN DESIGN HENRI SYDÄNHEIMO

Galvanoitu sisäastia 
tai säkkipanta

LajitteluohjetarratKolmiolukkoLintuläppä ja
 hygienialuukku

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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LISÄVARUSTEET

Luukku Kolmiolukko, vakiona 
magneettilukitus 

Integroitu tuhka-astia Mitat metallijalustalla

1250

420 440
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MODUL JÄTEASTIASUOJA on joustava ja mo-
nipuolinen ratkaisu jätepisteen tarpeisiin. Se 
soveltuu suojaksi yleisesti käytetyille jäteas-
tiamalleille. 

Astiasuojia voidaan liittää päädyistä toisiinsa 
ja rakentaa näin useamman astiasuojan yhte-
näinen kokonaisuus. 

Modul mukautuu erilaisiin ympäristöihin 

erinomaisesti. Parioviin sekä päätyelement-
teihin on saatavissa eri verhoiluvaihtoehtoja 
(Maxi-mallissa ainoastaan parioviin). 

Vakioväri on harmaa RAL7024, mutta muita 
RAL-värejä sekä metallimusta erikoisvärimme 
“Finbin Black” on saatavilla lisähintaan.

Täyttöaukossa on kaasujousella varustettu sa-
ranoitu täyttöluukku. Täyttöluukku voidaan 

varustaa lisävarusteena saatavilla olevalla 
Abloyn LC121 2-pesäisellä lukkorungolla, jol-
loin asiakas voi sarjoittaa lukon kiinteistön 
avaimille. 

Modul jäteastiasuoja on saatavilla myös palo-
eristettynä paloturvamallina, jonka sisäpuoli 
on vuorattu palamattomilla A1-luokan palo-
eristelevyillä.

MODUL JÄTEASTIASUOJAT

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

MODUL  
MODUL paloturva

1500*1000*1550 mm 1*660 tai 2*140/240 tai 
140/240+360 l vakioastiat

1420*360 mm  85 kg 
145 kg

jauhemaalattu merial-
umiini ja galvannealed 

rakenneteräs

1,5/2 mm

MODUL XL 1980*1000*1550 mm 3*140/240  tai 
1*140/240+360 l 

vakioastiat

1900*360 mm 100 kg jauhemaalattu merial-
umiini ja galvannealed 

rakenneteräs

1,5/2 mm

MODUL MAXI 
MODUL MAXI paloturva

1900*1480*1660 mm 2*660 l 1820*460 mm 145 kg 
230 kg

jauhemaalattu merial-
umiini ja galvannealed 

rakenneteräs

1,5/2 mm

LISÄVARUSTEET 2-pesäinen lukkorunko 
(vakiona paloturvamalleissa)

Säätöjalat

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä

RAL 
7024

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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TUHKAKUPIT

VIISTO TUHKAKUPPI

Viisto-tuhkakupin viistottu yläosa ja tiivis ra-
kenne tukahduttavat tumpit nopeasti ja pitä-
vät savut paremmin astian sisällä. Viisto kansi 
vähentää myös lumen kertymistä astian pääl-
le ja veden valumista astiaan. Viisto on helppo 
tyhjentää lukitun ja saranoidun pohjaluukun 
kautta. Materiaalina ruostumaton teräs. 
Kiinnitys seinään. Materiaalina ruostumaton 
teräs, ei saatavissa maalattuna.

COMBI TUHKAKUPPI

Näyttävä ja käytännöllinen Combi 
tuhkakkuppi on saatavilla vakioväreillämme. 
Pohjassa on saranoitu ja kolmiolukolla 
toimiva tyhjennysluukku. Combin materiaali 
on ruostumaton teräs. Mukana tulee 
seinäkiinnitysrauta ja lisävarusteena voi 
hankkia tolppakiinnikkeet. Combin materiaali 
on ruostumaton teräs ja Combi on saatavissa 
maalattuna versiona.

CITY® EXPRESS 

City® Express on tuhkakuppi suurille 
käyttäjämäärille, sisäastian tilavuus on 
22 litraa. Astiassa on eteenpäin avautuva 
saranoitu ovi, jossa on kolmiolukko. Astiaan 
löytyy useita kiinnitysvaihtoehtoja, mm. 
seinä- ja tolppakiinnitys. Express on saatavana 
vakioväreillämme. 

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

VIISTO TUHKAKUPPI 600*85 mm 3,5 l 30 mm 2 kg rst EN1.4301 1,5 mm

COMBI TUHKAKUPPI 490*ø120 mm 4,5 l 25*25 mm 2,6 kg rst EN1.4301 1,5/2 mm

CITY EXPRESS 580*315 mm Sisäastia 22 l 200*100 mm 14 kg galvannealed teräs ja 
rst EN1.4301

2 mm

RAL 
6005

RAL 
9005

RAL 
9006

DB703 
(tekstuuri)

Finbin  
Black 1945 
(tekstuuri)

rst  
(Viiston 
vakioväri)

LISÄVARUSTEET 
katso myös sivut 24-25

CITY EXPRESS 
kiinnikkeet sivulla 
24-25

Pylväskiinnikkeet 
COMBI tuhkakuppiin 

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä

RAL 
7024

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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FINBIN®  
KIINNITYS- JA  
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET CITY® sarja 30/60/100/140

Hygienia- / Doggyluukku Lintuläppä Paloturvavarustus: läppä ja kaapeli

*1 integroitu metallijalustaPidätämme oikeudet muutoksiin.

METALLIJALUSTAT          BETONIJALUSTAT SEINÄKIINNIKKEET PYLVÄÄT TOLPPAKIINNIKKEET

Malli 140-200 
Upotettava  
metallijalusta 

60/100-120
Upotettava  
metallijalusta

City 30
Metallijalusta 

Novus 50/80  
Metallijalusta

60/100 -120 
Metallijalusta

140-160
Metallijalusta

Ellipse 60 
Metallijalusta

Ellipse 100  
Metallijalusta

City 30 / Novus 50 
Betoni uppopylväälle

Novus 50/80 
Betonijalusta
rst-pinnalla

60/100 -120
Betonijalusta
rst-pinnalla

140-200 
Betonijalusta
rst-pinnalla

100-140
Seinäkiinnike

30-80
Seinäkiinnike

30-80
Uppopylväs

30-80
Laattapylväs

30-80
Tolppakiinnikkeet

Mitat Ø 500 x  
k. 435 mm

Ø 435 x  
k. 480 mm

Ø 280 x  
k. 127 mm

Ø 340 x  
k. 100 mm 

Ø 365 x  
k. 100 mm

Ø 430 x  
k. 100 mm

l. 445 x  
k. 253 x  
s. 330 mm

l. 445 x  
k. 86 x  
s. 330 mm

Ø 280 x  
k. 127 mm

Ø 340 x  
k. 100 mm

Ø 365 x  
k. 82 mm

Ø 530 x  
k. 100 mm

l. 169 x
k. 790 x
s. 26,6 mm

l. 169 x 
k. 365 x  
s. 27 mm

Ø 60 x  
k. 1200 mm

Ø 60/ 450 x 
k. 900 mm

Saatavana eri 
kokovaihtoehtoja

City roska-astiat 30/EXPRESS n n n n n n

60 n n n n n n n n

100 n n n n
140 n n n n

Ellipse roska-astiat 60  n n n n n n

100 n n
Unique roska-astiat 100 n n n n

140 n n n n
Novus roska-astiat 50 n n n n n n n

80 n n n n n    n n n

120 n n n
200 n *1 n

Cubio n n
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Metalli ja betonijalustat Uppotolppa Seinäkiinnike Laattajalka

COMBI tuhkakuppi ja 
PANTTIPUTKI 
CITY® ja NOVUS mallistoon

Combi tuhkakuppi Panttiputki

METALLIJALUSTAT          BETONIJALUSTAT SEINÄKIINNIKKEET PYLVÄÄT TOLPPAKIINNIKKEET

Malli 140-200 
Upotettava  
metallijalusta 

60/100-120
Upotettava  
metallijalusta

City 30
Metallijalusta 

Novus 50/80  
Metallijalusta

60/100 -120 
Metallijalusta

140-160
Metallijalusta

Ellipse 60 
Metallijalusta

Ellipse 100  
Metallijalusta

City 30 / Novus 50 
Betoni uppopylväälle

Novus 50/80 
Betonijalusta
rst-pinnalla

60/100 -120
Betonijalusta
rst-pinnalla

140-200 
Betonijalusta
rst-pinnalla

100-140
Seinäkiinnike

30-80
Seinäkiinnike

30-80
Uppopylväs

30-80
Laattapylväs

30-80
Tolppakiinnikkeet

Mitat Ø 500 x  
k. 435 mm

Ø 435 x  
k. 480 mm

Ø 280 x  
k. 127 mm

Ø 340 x  
k. 100 mm 

Ø 365 x  
k. 100 mm

Ø 430 x  
k. 100 mm

l. 445 x  
k. 253 x  
s. 330 mm

l. 445 x  
k. 86 x  
s. 330 mm

Ø 280 x  
k. 127 mm

Ø 340 x  
k. 100 mm

Ø 365 x  
k. 82 mm

Ø 530 x  
k. 100 mm

l. 169 x
k. 790 x
s. 26,6 mm

l. 169 x 
k. 365 x  
s. 27 mm

Ø 60 x  
k. 1200 mm

Ø 60/ 450 x 
k. 900 mm

Saatavana eri 
kokovaihtoehtoja

City roska-astiat 30/EXPRESS n n n n n n

60 n n n n n n n n

100 n n n n
140 n n n n

Ellipse roska-astiat 60  n n n n n n

100 n n
Unique roska-astiat 100 n n n n

140 n n n n
Novus roska-astiat 50 n n n n n n n

80 n n n n n    n n n

120 n n n
200 n *1 n

Cubio n n

l. = leveys  
s. = syvyys 
k. = korkeus
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Finbin® malliston 

suosituin lajitteluastia 

Finbin® Bermuda yhdistää hienostuneen suunnittelun korkea-
tasoiseen turvallisuuteen – esimerkkinä itsestään sammuva 
rakenne. Jo yli 30 maahan toimitetut Bermuda-astiat toimivat 
lajitteluastioina tai yksittäisinä roska-astioita. Bermudat valmis-
tetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja jauhe-
maalatusta galvanoidusta teräksestä. Vakioväreinä ruostumaton 
teräs runko struktuuripintaisella metallimustalla kannella sekä 
kokonaan jauhe polttomaalattu metallimusta astia.

OMINAISUUDET 

Laaja Bermuda-mallisto kattaa vaihtoehtoja yksittäisestä roska-as-
tiasta neljällä aukolla varustettuun Tetra- lajitteluastiaan. Mallis-
ton suurimman yksittäisen astian Jumbon tilavuus on 200 litraa. 

Bermudoihin voidaan liittää värilliset aukkojen reunatarrat opasta-
maan loppukäyttäjää eri tyyppisten jätteiden lajittelussa. Pulloille 
ja tölkeille on saatavilla lajittelukansi, jossa on pyöreä täyttöaukko.

SOVELTUVUUS

Innovatiivisen tyylikkäästi muotoiltu FinBin® Bermuda on suo-
sittu lajitteluastia ympäri maailmaa  matkustajaterminaaleissa, 
hotelleissa, kaupoissa, kauppakeskuksissa ja vastaanottoauloissa. 
Bermuda-sarjan mallit soveltuvat roska-astioiksi erityisesti sisä-
tiloihin. Niiden käyttökohteita ovat myös esimerkiksi yritysten 
toimistot ja pääkonttorit, erilaiset näyttelytilat, lentokentät, kau-
punkien virastot ja koulukampukset. Bermuda on turvallinen ros-
ka-astia mm. itsestään sammuvan rakenteensa ansiosta.

BERMUDA 
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REFERENSSEJÄ 
Kansainväliset lentoasemat

- Washington DC (USA) 

- Islamabad (Pakistan) 

- Astana (Kazakhstan) 

- Luton (Iso-Britannia)

- Helsinki (Suomi)

ITSESTÄÄN 
SAMMUVA 
RAKENNE

450 450 450 400 560

770 770 770 770 880

1560 1160 860 450
560

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

BERMUDA 80 400*400*760 mm 80 l, säkkipanta 
150 l jätesäkille

200*200 mm 13 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

BERMUDA TUPLA 860*450*770 mm 2*100 l, säkkipanta
150 l jätesäkille

200*200 mm 
210*100 mm

29 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

BERMUDA TRIPLA 1160*450*770 mm 3*100 l, säkkipanta 
150 l jätesäkille

200*200 mm 
210*100 mm

53 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

BERMUDA TETRA 1560*450*770 mm 4*100 l, säkkipanta 
150 l jätesäkille

200*200 mm 
210*100 mm

66 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

BERMUDA JUMBO 560*560*880 mm 200 l, säkkipanta 
200 l jätesäkille

300*300 mm 21 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN YRJÖ OJANEN

Finbin Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA Lajittelu-
ohjetarrat

Pulloaukot

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä
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Finbin® Edge -sarja edustaa ajatonta muo-
toilua. Yksittäisten Edge-astioiden modu-
laarisuuden ansiosta voitte rakentaa juuri 
sellaisen lajittelupisteen kuin haluatte. 
Edge-astioista koostuvaa kierrätyspistettä 
on myös helppo muokata jälkikäteen tar-
peidenne muuttuessa. 

Edge-mallisto on valmistettu korkealaa-
tuisesta ruostumattomasta teräksestä tai 
jauhemaalatusta ja  galvanoidusta teräk-
sestä. 

OMINAISUUDET 

Edge-astioiden tilavuus on 100 litraa. As-
tioissa on saranoitu kansi ja säkkipanta. 
 Edge-astioita toimitetaan useissa eri väreissä 
ja erilaisilla lajittelukansilla.  Astiat voidaan 
liittää yhteen liitospaloilla. Vakioväreinä 
ruostumaton teräsrunko struktuuripintaisel-
la metallimustalla kannella ja sokkelilla sekä 
kokonaan jauhepolttomaalattu metallimus-
ta astia. Edgen perusväri on rungon osalta 
ruostumaton teräs (EN 1.4016), jolloin kansi 
ja pohja ovat mustia. Vaihtoehtona on  jauhe-
maalattu astia, joka on kokonaan musta. 

SOVELTUVUUS 

Edgen hillitty, suorakulmainen ja selkeä 
muotoilu soveltuu esimerkiksi toimistoihin, 
julkisiin tiloihin, sairaaloihin, koulukam-
puksille, urheiluhalleihin sekä näyttelytiloi-
hin ja messutiloihin, joissa lajittelutarpeet 
voivat vaihdella. Edge-astiat soveltuvat 
myös klassista tyyliä arvostaviin ympäris-
töihin kuten museoihin. Edge kartiomalli-
sella kannella on rakenteeltaan itsestään 
sammuva roska-astia.

EDGE 

MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

EDGE 380*380*780 mm 100 l, säkkipanta 
100-150 l jätesäkille

160*160 mm 15 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

1,25 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN HENRI SYDÄNHEIMO

Finbin Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA Lajittelu-
ohjetarrat

Erilaiset  
lajittelukannet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä
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ITSESTÄÄN 
SAMMUVA 
RAKENNE
KARTIO- 
KANNELLA

REFERENSSEJÄ
- Tallinnan päärautatiasema (Viro)

- Tallink-Silja laivat (Viro)

- Verbeetenin syöpäinsituutti (Hollanti)

- PLC Mega ostoskeskus (Liettua)

 

Yksinkertaisen 

tyylikäs

29



Wave-sarja on suunniteltu julkisten tilojen 
roska-astioiksi. Saatavilla on kaksi- ja kolmi-
osastoiset Wave 2 ja Wave 3 -lajitteluastiat sekä 
yksiosainen Wave roska-astia. Materiaaleina 
ovat korkealaatuinen ruostumaton teräs ja jau-
hepolttomaalattu galvanoitu teräs.

OMINAISUUDET

Waven kansi on saranoitu, jotta se on mahdolli-
simman helposti tyhjennettävissä ja huolletta-
vissa. Astiat on varustettu kääntyvillä säkkipan-
noilla. Wavet voidaan toimittaa lajittelutarpeen 
mukaisilla lajittelutarroilla, jotka ohjaavat loppu-
käyttäjää sijoittamaan kunkin roskan oikeaan 
astiaan. 

Waven vakiovärit ovat jauhemaalattu metalli-
musta (runko ja yläosa) sekä ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu runko metallimustalla 
kannella.

SOVELTUVUUS

Tyylikäs FinBin Wave-sarja sopii moniin ympä-
ristöihin – esimerkiksi ostoskeskuksiin, lento-
kentille ja terminaaleihin ja messukeskuksiin. 
Wave-lajitteluastiat tuovat sisustukseen tyyliä 
myös esimerkiksi  konserttihalleissa, museoissa 
ja näyttelytiloissa. 

WAVE

Waven muotoilu kuvaa liikettä  

ja kutsuu lajittelemaan.  

REFERENSSEJÄ
- Kansas Cityn lentokenttä (USA)

- Minneapolis Royal Golf Club (USA)

- Gallerian ostoskeskus  

   (Tukholma, Ruotsi)

- Helsinki-Vantaa lentoasema (Suomi)

- Redi ostoskeskus (Helsinki)

390 410 410

780 780 780

510 900 1120
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MITAT TILAVUUS TÄYTTÖAUKKO PAINO MATERIAALI AINEVAHVUUS

WAVE 510*390*780 mm 100 l, säkkipanta 
100-150 l  jätesäkille

360*200 mm 21 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

2 mm / 1,25 mm

WAVE TUPLA 900*410*780 mm 2*100 l, säkkipanta 
100-150 l  jätesäkille

270*260 mm 30 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

2 mm / 1,25 mm

WAVE TRIPLA 1120*410*780 mm 3*100 l, säkkipanta 
100-150 l  jätesäkille

240*260 mm 41 kg jauhemaalattu galvanoitu 
teräs ja rst EN1.4016

2 mm / 1,25 mm

ALKUPERÄINEN DESIGN HENRI SYDÄNHEIMO

Finbin Black 1945 
(struktuuripintainen 
metallimusta)

ruostumaton 
teräs

LISÄVARUSTEITA Lajittelu-
ohjetarrat

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKIOVÄRIT 
tiedustele muita RAL-värejä
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Lehtovuori Oy  
Hopeatie 4  

33470 Ylöjärvi, Finland 
Puhelin 03 7846 777 

Email: info@lehtovuori.fi
www.lehtovuori.fi 

Designed and 
manufactured 

in Finland

COMMITTED TO 
HAPPINESS. 




