
Tuotenimi Musta Harmaa Valkoinen Keltainen Punainen Vihreä Koko cm Kpl/pkt Pkt/ltk

Titan Jäteastia 85 l 137703 137705 137708 137706 137707 137704 49 x 56 x 63 1 5

Titan 85 l Kansi 137709 137711 137714 137712 137713 137710 50 x 53 x   7 1 4

Titan Jäteastia 120 l 137715 137717 137720 137718 137719 137716 55 x 63 x 72 1 4

Titan 120 l Kansi 137721 137723 137726 137724 137725 137722 57 x 61 x   7 1 3

Titan 120 l Kansi, avoin (tumma harmaa) 137727 57 x 61 x 11 1 2

Käyttöalue
Titan on järeä monikäyttöastia, joka so-
veltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 
 Runsaat värivaihtoehdot mahdollista-
vat monipuolisen käytön niin jätehuollos-
sa kuin muissakin käyttötarkoituksissa 
kuten säilytyksessä.

Tuotetiedot
Sekä astia että kannet ovat helposti 
puhtaana pidettäviä. Pehmeät, pitävän 
otteen takaavat kahvat  helpottavat 
raskaiden astioiden ergonomista nos-
tamista ja astian erityinen sisärakenne 
helpottaa raskaiden jätesäkkien poista-
mista astiasta. Kannen kanavoitu raken-
ne mahdollistaa huuhtelu- ja sadeveden 
poistumisen kannen pinnalta. Titan on 
pesunkestävä ja helppo pitää puhtaana.

Keltainen ja valkoinen väri soveltuvat 
käytettäväksi kosketuksissa elintarvik-
keiden kanssa.

Saatavana kahdessa koossa (85 litraa 
ja 120 litraa) ja kuudessa eri värissä. Li-
säksi 120 litran astiaan saatavana myös 
avonainen kansiratkaisu. 

Ominaisuudet
• Pehmeä kahva – helpottaa täyden astian 

liikuttelua
• Järeä kansi – kanavat huuhtelu- tai 

sadeveden poistumista varten
• Pesunkestävä ja helppo pitää puhtaana
• Integroitu kahva pohjassa – helppo 

nostaa ja tyhjentää
• Valkoinen ja keltainen väri erityisesti 

ruoankäsittelyyn
• Erityinen rakenne, joka helpottaa 

raskaiden jätesäkkien poistamista 
astiasta

• Kaksi kokoa – 85 litraa ja 120 litraa
• Kaksi kansivaihtoehto – umpinainen 

vakiokansi kuudessa eri värissä (85 l ja 
120 l) sekä musta avoin kansi (120 l)

• Astia kuudessa värissä – Musta, vihreä, 
harmaa, keltainen, punainen ja valkoinen

Titan
Järeä monikäyttöastia
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