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Roskakori voidaan kiinnittää seinään tai olemassa oleviin pylväisiin
lisävarusteina toimitettavilla kiinnikkeillä tai pannoilla. Lisäksi toimittajalta
löytyy lukuisa joukko pylväsvaihtoehtoja tai betonijalustoja roskakorin
asentamiseksi kulloiseenkin kohteeseen parhaimmaksi katsotulla tavalla.
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Roskakorin ovi avataan mukana tulevalla avaajalla.
Roskakorin sisäastiassa voidaan käyttää muovista jätepussia, jolloin
roskakori pysyy siistimpänä.
Roskakorit on tyhjennettävä käyttöasteen mukaan, mielellään kuitenkin
vähintään kerran kuukaudessa mahdollisten hajuhaittojen vähentämiseksi.
Roskakorit voidaan pestä tarvittaessa vedellä ja miedolla pesuaineella.
Roskakorin lukkoja voidaan öljytä sen toimintakunnon ylläpitämiseksi.
Roskakoreihin on saatavana varaosana lukko, lukon avaaja ja sisäastia
tarvittaessa.
Roskakorit –tuoteryhmällä ei ole CE –merkintää.
Käyttöympäristö: kaupunki- ja teollisuusympäristöt, ulko- ja sisätilat

•

Maalattu roskakori: ulkovaippa, kansi ja pohja 2mm sähkösinkittyä terästä,
pintakäsittelynä jauhepolttomaalaus.
o Saranaosat: Peitelevyt ja peitelevyn kiinnikkeet ruostumatonta
terästä.
o Sisäastia: 0,5mm kuumasinkittyä terästä.

•

RST roskakori: ulkovaippa, kansi ja pohja 2mm harjattua ruostumatonta
terästä.
o Saranaosat: Peitelevyt ja peitelevyn kiinnikkeet ruostumatonta
terästä.
o Sisäastia: 0,5mm kuumasinkittyä terästä.
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Tuotteilla on 1 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Takuu kattaa materiaalisekä valmistusvirheet. Mikäli tuotteessa havaitaan materiaali- tai
valmistusvirhe varaa myyjä tai maahantuoja oikeuden virheen korjaukseen.
Takuu koskee vain alkuperäistä omistajaa eikä ole siirrettävissä. Takuuta
koskevat korjausvaatimukset ja reklamaatiot on tehtävä viipymättä virheen
havaitsemisesta ja reklamaatio on osoitettava myyjälle viipymättä.
• Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole asennettu oikein ja/tai säädetty
maahantuojan ohjeen mukaan
• Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet törmäyksestä, iskusta,
tuotteen väärinkäytöstä, valmistajan teknisten määräysten
noudattamatta jättämisestä tai muista olosuhteista, joissa tuote on
joutunut alttiiksi sen tyypille soveltumattomille voimille tai kuormille.
• Takuu ei päde, jos tuotetta on muutettu tai tuote on vaihdettu toiseen
kuin alkuperäinen.
• Takuu ei koske normaalista kulumisesta aiheutuneita muutoksia.
Kuluvat osat voivat vaurioitua normaalikäytön seurauksena,
maahantuojan suositusten mukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi
ja/tai jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu muissa kuin
suositelluissa olosuhteissa tai muussa paikassa. Myös normaalin
huoltotoimen laiminlyönti lakkauttaa takuun voimassaolon.
• Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä
virheitä ulkopinnassa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa
tai kromauksessa tai alumiinipinnassa, jotka ovat aiheutuneet sään
vaihtelusta, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
• Kuljetuksen aikana syntyneet viat tai vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
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