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Jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteet
Finncont Oy

Finncont Oy on yksi Suomen johtavista jäte- ja kiinteistöhuoltotuotteiden myyntiin erikoistuneista yrityksistä. Luotettavuuden ja
ammattitaidon takeena on yli neljänkymmenen vuoden kokemus.
Tuotevalikoimaan kuuluvat jäte- ja kiinteistönhuoltotuotteiden lisäksi jätepakkaajat, vaihtolavat ja -kontit, jäteastiat, syväsäiliöt
sekä teräksestä valmistetut roskakorit ja tuhkakupit.
Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteessa www.finncont.com
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FINNCONT® SITI -ROSKAKORIT
Finncont® Siti -roskakorit on valmistettu joko ruostumattomasta teräslevystä tai jauhepolttomaalatusta, sähkösinkitystä teräslevystä.
Jauhepolttomaalattujen roskakorien suukappaleet ovat ruostumatonta teräslevyä. Siti-roskakorien varastovärit ovat vihreä RAL 6005,
harmaa RAL 7024 ja ruostumaton teräs.
Roskakorien sisäastiat ovat sinkittyä terästä. Roskakorit tyhjennetään avaamalla kyljestä lukittava etuseinä. Kaikki Finncont® Siti -roskakori
mallit voidaan varustaa putkituhkakupilla sekä täyttöaukon suojaluukulla.
Finncont® Siti -roskakori 30 l
ruostumaton teräs
tuotenumero 28032
• materiaalina ruostumaton teräs
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 315 mm, korkeus 580 mm
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28034
harmaa RAL 7024, maalattu teräs
tuotenumero 28031
• tilauksesta myös muut RAL-sävyt
• materiaalina sinkitty teräs,
pinta jauhepolttomaalattu
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 315 mm, korkeus 580 mm

Finncont® Siti -roskakori 60 l
ruostumaton teräs
tuotenumero 28062
• materiaalina ruostumaton teräs
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 400 mm, korkeus 715 mm
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28064
harmaa RAL 7024, maalattu teräs
tuotenumero 28061
• tilauksesta myös muut RAL-sävyt
• materiaalina sinkitty teräs,
pinta jauhepolttomaalattu
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 400 mm, korkeus 715 mm

Finncont® Siti -roskakori 100 l
ruostumaton teräs
tuotenumero 28102
• materiaalina ruostumaton teräs
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 400 mm, korkeus 870 mm
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28104
harmaa RAL 7024, maalattu teräs
tuotenumero 28101
• tilauksesta myös muut RAL-sävyt
• materiaalina sinkitty teräs,
pinta jauhepolttomaalattu
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 400 mm, korkeus 870 mm

Finncont® Siti -roskakori 140 l
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28144
harmaa RAL 7024, maalattu teräs
tuotenumero 28141
• tilauksesta myös muut RAL-sävyt
• materiaalina sinkitty teräs,
pinta jauhepolttomaalattu
• sisäastia sinkittyä terästä
• mitat: Ø 460 mm, korkeus 870 mm

Finncont® Siti -tuhkakuppi 20 l
ruostumaton teräs
tuotenumero 28452
• materiaalina ruostumaton teräs
• sisäastia sinkittyä terästä
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28454
• materiaalina sinkitty teräs,
pinta jauhemaalattu
• sisäastia sinkittyä terästä
• tilavuus 20 l
• tilauksesta myös muut värit
• mitat: Ø 315 mm, korkeus 380 mm

Finncont® Siti Rekku 60 l
vihreä RAL 6005, maalattu teräs
tuotenumero 28464
• tilavuus 60 l
• materiaalina sinkitty ja
jauhepolttomaalattu teräs
• täyttöaukon suukappaleet ja
täyttöluukku ruostumatonta terästä
• sisäastia sinkittyä terästä
• tilauksesta myös muut RAL-sävyt
• mitat: Ø 400 mm, korkeus 715 mm

Putkituhkakupit ja kiinnitysvarusteet
Finncont® Siti -roskakorit 30, 60, 100 ja 140 l voidaan varustaa astian
kylkeen kiinnitettävällä putkituhkakupilla, jonka korkeus on 500 mm.
Kiinnitysvarusteet: Katso Finncont® Siti -lisävarusteet.
Roskakori-tuhkakuppiyhdistelmien tuotenumerot Finncont Ympäristötuotteet Oy:n hinnastosta tai osoitteesta www.finncont.com
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FINNCONT® SITI -ROSKAKORIEN LISÄVARUSTEET
Finncont® Siti -roskakoreihin valitaan kiinnitysvarusteet aina erikseen asiakkaan tarpeen mukaan.

Kiinnikepanta Ø 60 mm pylväälle
tuotenumero 28502
• valmistusmateriaali RST
• Siti 30 ja 60 l, Ø 60 mm pylväälle
• 2 kpl/roskakori

Seinäkiinnikerauta 30 ja 60 l
tuotenumero 28540
• valmistusmateriaali RST
• Siti 30 ja 60 l
• mitat: 390 x 160 mm

Kiinnikepanta Ø 150 mm pylväälle
tuotenumero 28522
• valmistusmateriaali RST
• Siti 30 ja 60 l / Ø 150 mm pylväälle
• 2 kpl/roskakori

Betonijalusta 30 l
tuotenumero 28609
• mitat: Ø 250/400 mm, korkeus 280 mm
• Siti 30 l

Upotettava betonijalusta
tuotenumero 70292
• lukitusrenkaalla
• Ø 60 mm pylväälle
• mitat: 470 x 230 mm

Betonijalusta 60 ja 100 l
tuotenumero 28610
• Siti 60 l ja 100 l
• mitat: Ø 380 mm, korkeus 160 mm

Pylväs Ø 60 x 1250 mm 30 ja 60 l roskakoreille
tuotenumero 70291, kuumasinkitty
tuotenumero 70293, ruostumaton teräs
• mitat: Ø 60 x 1250 mm

Pylväs Ø 60 x 1250 mm, kiinnikkeet valmiina
tuotenumero 28684, vihreä RAL 6005
tuotenumero 28681, harmaa RAL 7024
• Siti 30 ja 60 l

Pylväs Ø 60 mm sokkeliin kiinnitettävä
tuotenumero 70260
• sokkeliin kiinnitettävä
• mitat: 900 x Ø 60 mm, laatta 200 x 200 mm,
ulkonema 140 mm

Pylväs Ø 60 mm betonipainolla, vapaasti seisova
tuotenumero 70270
• betonipainolla, vapaasti seisova
• pylväs kuumasinkittyä terästä
• mitat: Ø 60 mm, pituus 1165 mm, betonipaino
60 kg, betonipainon mitat 480 x 390 x 140 mm

Laattapylväs 60 x 1000 mm maalattu
tuotenumero 28554
• mitat: laatta Ø 450 mm
• 30 ja 60 l
• kiinnikkeet valmiina

Metallijalusta 30 l maalattu
tuotenumero 28603
• mitat: korkeus 125 mm
• väri vihreä RAL 6005

Laattapylväs 60 x 1000 mm rst
tuotenumero 28550
• 30 ja 60 l, RST, kiinnikkeet valmiina

Metallijalusta 30 l rst
tuotenumero 28605
• mitat: korkeus 125 mm

Metallijalusta 60 ja 100 l maalattu
tuotenumero 28607
• mitat: korkeus 80 mm
Metallijalusta 60 ja 100 l rst
tuotenumero 28606
• mitat: korkeus 80 mm
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TUHKAKUPIT
Varma-tuhkakuppi 89-350KS
tuotenumero 29600
• korkeus 350 mm
Varma-tuhkakuppi 89-500KS
tuotenumero 29605
• materiaali kiillotettu rst
• seinäkiinnitys, voidaan asentaa myös
pylvääseen
• mitat: Ø 89 mm, korkeus 500 mm
• tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja

Varma 114-1000K4
tuotenumero 29606
• materiaalina kiillotettu rst
• betonijalustalla
• mitat: Ø 114 mm, korkeus 900 mm
• paino 27 kg
• pohjasta saranoitu sisäsäiliö
Varma 114-1000K2
tuotenumero 29610
• laippajalalla

Varma 114-600KS
tuotenumero 29604
• materiaali kiillotettu rst
• seinäkiinnitys, voidaan asentaa myös
pylvääseen
• mitat: Ø 114 mm, korkeus 600 mm
• tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja

Kaari I sisäastialla
tuotenumero 26800-02
• materiaalina ruostumaton teräs (ovi),
galvanoitu teräs (runko)
• seinäkiinnitys, pylväskiinnitysmahdollisuus kiinnikepannalla
• mitat: 350 x 250 x 140 mm, paino 3 kg

Alu 80-480
tuotenumero 26800
• materiaalina alumiini
• seinäkiinnitys, voidaan asentaa myös
pylvääseen kiinnikepannalla (tuotenro
70300)
• mitat: Ø 80 mm, korkeus 480 mm.
• paino 1 kg

Torni-tuhkakuppi/roskakori
tuotenumero 26601
• materiaali: teräsosat sinkitty ja maalattu,
tuhkasäiliön ritilä valettua alumiinia
• varastoväri tummanharmaa RAL 9007,
tilauksesta muita RAL-sävyjä
• mitat: korkeus 630 mm, leveys 250 mm,
tilavuus 38 l

FINNCONT® BLOK -JÄTTEENKERÄYSJÄRJESTELMÄ
• Nelikulmaisista maanpäällisistä osista koostuva, tilaa säästävä
jätteenkeräysjärjestelmä
• 1,5 m – 0,5 m maan alle tai maan pinnalle asennettava
• Soveltuu pientalouksista aina satojen käyttäjien suurkohteisiin
• Muoviset kaivot eivät päästä läpi, ime tai läpäise nestettä
• Moduulin mitat maanpäällä: leveys 1730 mm, syvyys 1730 mm,
korkeus 1400 mm, täysleveä + jaettu
• Luukkuvaihtoehdot:
−− leveä päätytäyttöaukko (esim. pahville), suurin aukko
650 x 219 mm
−− päätytäyttöaukko (esim. lasille), pieni pyöreä Ø 160 mm,
iso pyöreä Ø 200 mm, enimmäiskoko 410 x 210 mm
−− täyttöluukku, suurin aukko 540 x 555 mm
• Verhoiluvaihtoehdot: peltiverhoilu (tummanharmaa), komposiittilauta (kiven harmaa), kuitusementti (grafiitin harmaa, punainen),
rei’itetty alumiini (harjattu, maalattu RAL-väreihin)
• Lisävarusteet: kannen lukitus

1.4 m
1.1 m

Surface /
astiasuoja 0 m
Short -0.5 m

Deep -1.5 m
1730 mm

1730 mm

880 mm

Finncont® Blok -astiasuoja 1-2:lle jäteastialle osana Blok-riviä
• Suojan voi yhdistää kaikkiin Blok-sarjan tuotteisiin
• Blok-astiasuoja/nostosäiliömoduuli (puolikas) mitat:
leveys 880 mm, syvyys 1730 mm, korkeus 1400 mm
• Verhoiluvaihtoehdot: maalattu teräs (harmaa RR23), perforoitu
alumiini (kirkas tai maalattu RAL-väreihin), komposiittirima (kiven
harmaa), kuitubetonilevy (harmaa/punainen)
• Kannen lukitusvaihtoehdot: Abloy, iloQ, Assa, Ruko, Dom, etäohjattava sähkölukitus
• Täyttöaukot: neliskanttinen/pyöreä täyttöaukko tai perinteinen
täyttöluukku
• Huom. voi olla ainoastaan Blok-rivistön päässä, ei irrallisena
Mallisarja

Asennussyvyys
maan
alle

Moduuli
yhdelle
jätejakeelle,
tilavuus

Moduuli
kahdelle
jätejakeelle,
tilavuus

Moduulin ulkomitat, Muovinen nostosäiliö
syv x lev x kork (mm) esim. biojätteelle, tilavuus
maan päällä/säiliön
pohjasta

Moduulin ulkomitat, Astiasuojakaappi 240
syv x lev x kork (mm) litraiselle jäteastialle
maan päällä/säiliön
pohjasta

Surface

0 mm

2500 litraa

2x1200 litraa

1730x1730x1400/1400 -

-

Short

500 mm

3000 litraa

2x1500 litraa

1730x1730x1400/1900 500 l (1-4 säiliötä/järjestelmä) 1730x880x1400/1900

240 l (1-4 astiaa/järjestelmä) 1730x880x1400/1400

Deep

1500 mm

5000 litraa

2x2500 litraa

1730x1730x1400/2900 800 l (1-4 säiliötä/järjestelmä

240 l (1-4 astiaa/järjestelmä) 1730x880x1400/1400

1730x880x1400/2900
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FINNCONT® LUOWIA -JÄTTEENKERÄYSJÄRJESTELMÄ
Finncont®-nostosäiliö
• Finncont®-nostosäiliö on kestävä biojätteenkeräämiseen soveltuva jätteenkeräysväline, saatavana
500 ja 800 litraisena
• Turvallinen testattu maks.nostokyky 720 kg (SWL)
• 500 l nostosäiliö Finncont® Luowia 1300 Short
sekä Finncont® Blok Short -malleille
• 800 l nostosäiliö Finncont® Luowia 1300 Deep
sekä Finncont® Blok Deep -malleille
• Polyeteenirunko, ruostumattomat metalliosat
• Saranoitu nesteenerotuslevy, 30 l nestekuppi
• Turvasokka avausmekanismissa, suojasäkin
pidin vakiona
Deep-tuoteperhe
• 1,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
• Palvelevat pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin
suurkohteisiin
• 1300/1300-malliin saatavilla 800 l nostosäiliö esimerkiksi biojätteen
keräykseen (nostosäiliön SWL 720 kg)
• Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), perforoitu
alumiinilevy (kirkas tai maalattu), puukomposiitti, mainosverhoilu
• Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus, sähkölukko,
Link-välikappale
Tuote

Tilavuus
(l)

Pituus
(mm)

Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

Paino
(kg)

Materiaali

5000/5000

5000

1690

1690

2800

150

Polyeteeni

3000/3000

3000

1350

1350

2750

130

Polyeteeni

1300/1300

1300

920

920

1200

120

Polyeteeni

Short-tuoteperhe
• 0,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
• Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin
suurkohteisiin
• 1300/800-malliin saatavilla 500 l nostosäiliö esimerkiksi biojätteen
keräykseen (nostosäiliön SWL 720 kg)
• Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), perforoitu
alumiinilevy (kirkas tai maalattu), puukomposiitti, mainosverhoilu
• Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus, sähkölukko,
Link-välikappale

Finncont® Luowia -modernisointisarja
• Finncont® Luowia -modernisointisarjalla saa päivitettyä vanhan
syväsäiliön, sopii myös kilpaileviin säiliöihin
• Sisältää alumiiniverhoilun, kannet ja nostovarustuksen säkkeineen

Surface-tuoteperhe
• Maan pinnalle asennettava jätteenkeräyssäiliö
• Ei asennuskustannuksia
• Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin
suurkohteisiin
• Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), perforoitu
alumiinilevy (kirkas tai maalattu), puukomposiitti, mainosverhoilu
• Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus, sähkölukko,
Link-välikappale

Tuote

Tilavuus
(l)

Pituus
(mm)

Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

Paino
(kg)

Materiaali

Tuote

Tilavuus
(l)

Pituus
(mm)

Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

Paino
(kg)

Materiaali

5000/3000

3000

1690

1690

1250

130

Polyeteeni

5000/2500

2500

1690

1690

1200

110

Polyeteeni

3000/2000

2000

1350

1350

1220

110

Polyeteeni

3000/1300

1300

1350

1350

1200

90

Polyeteeni

1300/800

800

920

920

1150

90

Polyeteeni

1300/600

600

920

920

980

70

Polyeteeni
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HIEKKA-ASTIAT JA -SIILOT
MULTI 150, 300 ja 450 -hiekka-astioiden pohjarakenne mahdollistaa käsittelyn nostoliinojen ja trukin avulla.
Astiat voidaan tyhjinä pinota sisäkkäin.
Hiekka-astioihin saa lisävarusteena kannen lukitussalvan, tuotenumero 70350. Astioiden materiaalina on polyeteenimuovi.

Finncont®-hiekka-astia 220 l
tuotenumero SB-220
Finncont®-hiekka-astia 600 l
tuotenumero SB-600
• polyeteenista valmistettuja tyylikkäitä
ja kestäviä säiliöitä hiekoitushiekan ja
-soran säilyttämiseen.
• Matalaksi muotoiltu etureuna estää
veden ja lumen kerääntymiseen
astiaan.
• mitat:
600 l: leveys 960 mm, syvyys 1440 mm,
korkeus 870 mm, paino 20 kg
220 l: leveys 750 mm, syvyys 1130 mm,
korkeus 630 mm, paino 14 kg

MULTI 150 l
harmaa,tuotenumero 41221
vihreä, tuotenumero 41222
• mitat: leveys 660 mm,
syvyys 610 mm, korkeus 590/440 mm
MULTI 300 l
harmaa, tuotenumero 41241
vihreä, tuotenumero 41242
• mitat: leveys 950 mm,
syvyys 720 mm, korkeus 770/550 mm
MULTI 450 l
harmaa, tuotenumero 41251
vihreä, tuotenumero 41252
• mitat: leveys 1190 mm,
syvyys 790 mm, korkeus 850/580 mm

CT 350 l
tuotenumero 40121
• CT-350 l -hiekka-astiassa on vahvistettu
kansi. Astiassa on kuumasinkitty
teräskehys.
• materiaalina lasikuidulla vahvistettu
lujitemuovi
• mitat: leveys 1200 mm,
syvyys 745 mm, korkeus 810/590 mm

CT 1000 l
tuotenumero 40181
• CT 1000 l -hiekka-astia on vahva lasikuituastia. Materiaalinsa ansiosta se on
jäykkä ja muotonsa säilyttävä.
• materiaalina lasikuidulla vahvistettu
lujitemuovi
• mitat leveys 1640 mm,
syvyys 1060 mm, korkeus 850/630 mm

CT 600 l
tuotenumero 40141
• CT-600 l hiekka-astiassa on kuumasinkitty teräskehys ja erikoisvahvistettu
pohja, kansi ja saranat.
• materiaalina lasikuidulla vahvistettu
lujitemuovi
• mitat: leveys 1600 mm,
syvyys 850 mm, korkeus 890/720 mm

Hiekka-astia 450 L, terästä
tuotenumero 41400
• materiaalina teräs
• väri RAL 7011, tumman harmaa
• mahdollista lukita riippulukolla
• mitat: leveys 1270 mm,
syvyys 980 mm, korkeus 850 mm

CT 1500 l
tuotenumero 40161
• CT-1500 l -astiassa on kaksi kantta,
mikä keventää kansien avaamista.
Reilun tilavuuden ansiosta täyttöväli
pitenee ja täyttökustannukset pysyvät
alhaisimpina. Leveys mahdollistaa
täytön suoraan kuormaajan kauhasta
kippaamalla.
• materiaalina lujitemuovi
• mitat: leveys 2200 mm,
syvyys 1180 mm, korkeus 1030/730 mm

Hiekkasiilot
• kestävä, teräsrakenteinen hiekkasiilo
• vakioväri RAL 7011, tumman harmaa
• hiekkasiilossa käsikäyttöisellä vinssillä
aukaistava kansi, lukitusmahdollisuus,
säädettävät jalat
Vakiomitat:
koko vapaa korkeus
3 m³ 1900 / 2500 mm
6 m³ 1900 / 2500 mm
7 m³ 1900 / 2500 mm
11 m³ 1900 / 2500 mm
16 m³ 1900 / 2500 mm

vapaa leveys
2430 mm
2430 mm
2430 mm
2430 mm
2430 mm

Siilojen mitat muunneltavissa myös asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteessa www.finncont.com
MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI
Finncont Ympäristötuotteet Oy		
Finncont Oy
Valimonkatu 2				
PL 44 (Kiertotie 10-12)
15100 LAHTI				34801 VIRRAT
Puhelin 03 872 020			
Puhelin 03 485 411 vaihde
Faksi
03 872 0220			
Faksi
03 485 4200
finncontshop@finncont.com		 etunimi.sukunimi@finncont.com
www.finncont.com			
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