
COR-TEN teräksiset kalusteet ja altaat viimeisteltyyn kaupunkiympäristöön.

COR-TEN COLLECTION



COR-TEN ISTUIMET
Cor-Ten istuimissa yhdistyvät pelkistetty muotoilu sekä 
kaupunkikalusteilta vaadittavat kestävyysvaatimukset
ja huoltovapaus.

Istuimien materiaalit on valittu näitä käyttäjälle 
tärkeitä ominaisuuksia silmällä pitäen.
Cor-Ten teräksellä ja korkeapainelaminaatilla on 
erinomainen kosteudenkesto vaihtelevissakin
ilmasto-olosuhteissa.

Ruostepintainen Cor-Ten teräs ei vaadi huoltotoimia
puhtaanapitoa lukuunottamatta. Istuimet voidaan
kiinnittää alustaan tai ankkuroida maahan
upotusankkureilla. Erillistä betonivalua ei tarvita.

Cor-Ten Collection on uusi Cor-Ten teräksestä ja korkeapainelaminaatista valmistettu kalustetuoteperhe.
Tavoitteena on luoda ratkaisuja, joiden materiaalit kestävät ääriolosuhteita ja joiden muotokieli on ajaton.

Tuotteet luovat viimeistellyn vaikutelman niin viheralueille kuin urbaaniin rakennettuun ympäristöönkin.
Niiden muotoilijana on Design Alonen ja Cor-Ten tuotteet ovat kotimaista työtä.

Tekniset tiedot:
• 7033 COR-TEN PENKKI 90, 

90x50x48/86 cm
• 7032 COR-TEN PENKKI 120, 

120x50x48/86 cm
• 7031 COR-TEN PENKKI 150, 

150x50x48/86 cm
• 7030 COR-TEN PENKKI 200, 

200x50x48/86 cm

Istuimet kiinnitetään joko pulttaamalla 
alustaan tai käyttämällä maaupotus-
ankkureita. Erillistä betonivalua ei tarvita.

COR-TEN COLLECTION



Q-RILL TULISIJA
Tulisijalla luot tunnelmaa pimeisiin öihin. Pyöreä astia 
on varustettu kelluvalla pohjalla, jolloin astian vaippa 
ei kuumene. Tulisijan paistotelineessä kypsyvät 
monet kesän herkut ja kiehuvat nokipannukahvit.

ISLE-Q ISTUTUSALTAAT
Suurikokoiset istutusaltaat soveltuvat suurien alojen,
katujen, puistojen tai kansipihojen istutussaarekkeiksi.
Vaihtuvalla korkeudella luot rytmiä, mielenkiintoa ja
näyttävyyttä ympäristöön.

Altaiden pohja on vettä läpäisevää teräsverkkoa ja
ne voidaan tarvittaessa lämpöeristää. Painavien 
altaiden koneellista käsittelyä voidaan helpottaa 
nostopuomilla.

Altaat voidaan varustaa altakastelujärjestelmällä ja
lämpöeristyksellä.

COR-E JA ISLE-R ISTUTUSASTIAT
Malliston istutusastiat noudattelevat samaa 
pelkistettyä muotoilulinjaa. Suorakaiteen 
muotoiset COR-E astiat soveltuvat kesä-
kukkaistutuksiin taloyhtiöille ja pieniin puistikoihin.

Voidaan valmistaa myös muilla mitoilla tilauksesta.
Lisätiedot osoitteesta offi ce@vitreo.fi 

Tekniset tiedot:
• 7004 01 Q-RILL TULISIJA, Ø 123 cm, h 50 cm

Tekniset tiedot:
• 7003 01 ISLE-Q 500   istutusallas, 200x200x50 cm
• 7003-02 ISLE-Q 1000 istutusallas, 200x200x100 cm

Tekniset tiedot:
• 7002 01  COR-E  170, 45x45x85 cm
• 7002 03  COR-E 360, 60x60x100 cm

Pyöreät ISLE-R astiat on tarkoitettu kansipihoille 
sekä suurille alueille. Suuremman astian tilavuus on 
muhkeat 3500 litraa. Lisävarusteina eristysmatto, 
juuristoankkuri ja altakastelujärjestelmä.

ISLE-R 650 ISLE-R 3500

Tekniset tiedot:
• 7001 03 ISLE-R 650,   Ø 125 cm, h 75 cm
• 7001 01 ISLE-R 3500, Ø 215 cm, h 110 cm



Vitreo Oy
Kauppakatu 14 (sisäpiha), 40100 Jyväskylä
040 507 1684, Perttu Hietanen  |  050 567 9119, Anu Hyttinen
offi ce@vitreo.fi   |  www.vitreo.fi 


