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سطل زباله یکی از وسایل ضروري و الزم در زندگی میباشد و  بدون شک در هر خانه ، 

اداره و یا آشپزخانه جایگاه خاص خود را دارد در این میان به دلیل اینکه سطل زباله باید 

در مکانی قرار بگیرد که  براي همه قابل استفاده باشد و از طرفی ظاهر و چیدمان محل را 

به هم نریزد استفاده از یک طراحی شیک و کاربر پسند در سطل زباله ضروري است. 

بسیاري از سطلهاي  زباله تولیدشده از این قانون پیروي نمیکنند اما سطلهاي تولیدي شرکت

 Rubbermaid توانسته اند با طراحی هاي چشم نواز و زیباي خود این تعامل را با محیط 

برقرار کنند.    Rubbermaid یکی از معروفترین برندهاي تجاري در حوضه تولید تجهیزات
 نظافتی میباشد. این شــرکت در سال 1968 در وینچستر ویرجینیا شـروع به کار کــرد

 Rubbermaid یکی از پیشگامان تولید در حوضه سطلهاي زباله میباشد. محصوالت این شرکت 

با کیفیت عالی و کاربردهاي بخصوص یکی از اولین انتخابهاي بسیاري از مشاغل و افراد میباشد.

 این محصول با قابلیتهایی که دارد میتواند گزینه اي ایده آل براي آشپزخانه هاي تجاري باشد.

 طراحی آن به گونه اي است که تماس دست با سطل را به حداقل ممکن رسانده است. 

این محصول مطابق با استانداردهاي  OSHA و  OBRA که به ترتیب براي ایمنی محیط کار و
 محیط زیست تعیین شده اند ساخته شده است. 

شکل ظاهري 

 Rubbermaid 30 لیتري پدال دار به عنوان یکی از محصوالت این شرکت از طراحی اصیل 

رابرمید بهره برده است ارتفاع بلند در کنار عرض کم توانسته طراحی محصول را در خدمت

 کاربرد آن قرار دهد . بدنه آن بدون هیچ عنصر اضافه اي بسیار ساده طراحی شده است.

 البته این به این منظور نیست که با یک سطل زباله معمولی طرف هستیم. قسمت پایینی و

 باالیی سطل با رنگی متضاد بدنه و درب آن طراحی شده است. که این تضاد زیبایی سطل

 را دو چندان نموده است. محل قرارگیري پدال سطل زباله و اندازه آن به بهترین شکل

 ممکن طراحی شده است که استفاده از آن را نیز بسیار راحت نموده است. براي یک دست 

شدن بدنه سطل زباله � Rubbermaidسازننده از لوالي داخلی در درب آن استفاده نموده است.

 که هوشمندي سازندگان را در طراحی آن نشان میدهد. 

قابلیتهاي محصول   
طراحی منحصر به فرد و استفاده در اماکن مختلف 

بدنه ساخته شده از استیل ضد زنگ  و مقاوم در برابر اثر انگشت 
طراحی پدال کوچک براي بهره بري از حداکثر فضا

پدال با کیفیت با طول عمر باال 

داراي لوالي داخلی   

درب آرام بند بدون کوچکترین صدا

TUV   داراي گواهینامه

ظرفیت دستگاه 

 Rubbermaid  30لیتر ضرفیت دارد. 

ضمانت 
 Rubbermaidداراي 1 سال  ضمانت میباشد.

مکانهاي قابل استفاده 
منازل 

ادارات 

آشپزخانه 

مطب 
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