


Tekniset tiedot: 

Tech ajonestotolppa  

         

Mitat:  

- putken ulkohalkaisija n. 114mm 

- korkeus n. 1000mm 

Materiaalit: 

- rungon materiaali rosteri 

Pintakäsittelyt ja värit: 

- harjattu rosteri 

- rungon väri vapaasti valittavissa (RAL värikoodit), jauhepolttomaalaus 

Jalkavaihtoehdot: 

- vapaasti seisova, pinta asennettava 

- upotettava, avaimella irroitettava tolppa 

Hinta: Ajonestotolppa malli tech ilman valoa  475,00€/kpl  
          Ajonestotolppa malli tech led valolla  575,00€/kpl  
          Hinnat maalattuna, harjattu rosteri kysy hinta. 
     (Hinnat Alv 0%) 
 

  Huomioikaa että kyseessä uniikit RST materiaalista tehdyt tuotteet. 

  Johon saa lisänä oman logon, vaakunan, tuotenimen, valaistuksen tms. 



 

Tekniset tiedot: 

Tech pyöräteline  

       

Mitat:  

- leveys n. 600mm 

- korkeus pinnasta n. 1000mm 

Materiaalit: 

- rungon materiaali rosteri 

 

Pintakäsittelyt ja värit: 

- harjattu rosteri 

- rungon väri vapaasti valittavissa (RAL värikoodit), jauhepolttomaalaus 

 

Jalkavaihtoehdot: 

- vapaasti seisova, pinta asennettava 

- upotettava 

-  

Hinta: Pyöräteline malli tech 395,00€/kpl (Hinnat Alv 0%) 
          Hinnat maalattuna, harjattu rosteri kysy hinta. 
 

  Huomioikaa että kyseessä uniikit RST materiaalista tehdyt tuotteet. 

  Johon saa lisänä oman logon, vaakunan, tuotenimen tms. 



 

 

Tekniset tiedot: 

Tech Penkki ilman selkänojaa 

      

  

 

Mitat:  

- pituus vapaasti valittavissa, vakiomitta 1850mm 

- leveys n. 600mm 

- korkeus pinnasta n. 450mm 

 

Materiaalit: 

- rungon materiaali rosteri 

- pinnat, vaihtoehtoina puu tai komposiitti 

 

Pintakäsittelyt ja värit: 

- rungon väri vapaasti valittavissa (RAL värikoodit), jauhepolttomaalaus 

- pinnat, puuosat erilaiset kuultovärit, komposiitissa ruskea, harmaa ja musta 

 

Jalkavaihtoehdot: 

- vapaasti seisova, pinta asennettava 

- upotettava 

 

Hinta: Ulkopenkki ilman selkänojaa tech 1,85m  795,00€/kpl, komposiitilla +100,00€  (Hinnat Alv 0%) 
           Muut koot, kysy hinta. 

 

  Huomioikaa että kyseessä uniikit RST materiaalista tehdyt tuotteet. 

  Johon saa lisänä oman logon, vaakunan, tuotenimen tms. 



 

 

Tekniset tiedot: 

Tech Penkki selkänojalla 

  
    

Mitat:  

- pituus vapaasti valittavissa, vakio mitta n. 1850mm 

- leveys n. 495mm 

- korkeus pinnasta n. 450mm 

 

Materiaalit: 

- rungon materiaali rosteri 

- pinnat, vaihtoehtoina puu tai komposiitti 

 

Pintakäsittelyt ja värit: 

- rungon väri vapaasti valittavissa (RAL värikoodit), jauhepolttomaalaus 

- pinnat, puuosat erilaiset kuultovärit, komposiitissa ruskea, harmaa ja musta 

 

Jalkavaihtoehdot: 

- vapaasti seisova, pinta asennettava 

- upotettava 

 

Hinta: Ulkopenkki ilman selkänojaa tech 1,85m  895,00€/kpl, komposiitilla +100,00€  (Hinnat Alv 0%) 
           Muut koot, kysy hinta. 
 

    Huomioikaa että kyseessä uniikit RST materiaalista tehdyt tuotteet. 

     Johon saa lisänä oman logon, vaakunan, tuotenimen tms. 



 

Tuotekuvia: 

           

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

Tuotteiden toimitusaika n. 4-5 viikkoa tilauksesta. 

Varaosien toimitus n. 4-5 viikkoa tilauksesta. 

Mahdolliset logot, vaakunat ja tuotenimellä tehdyt tuotteet erillisellä toimitusajalla.   

Maksuehto 14pv netto. 

 

 

 

 


