FDV – KONSIS (32500)

Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Tilleggsutstyr:

Beholderen leveres med liten sokkelplate som festes med dobbelsidig tape/sikaflex til
fast/plant underlag. Stor sokkelplate (32525) fungerer som ballastplate og kan skrues
fast om ønskelig. Innkastblending art.325741 kan monteres i de tilfellene hvor
beholderen skal stå inntil vegg. For ytterligere å understreke viktigheten av god
sortering kan det påmonteres et papirinnkast (brevsprekk) art. 32574, eller flaske
innkast (med gummileppe) art. 32573. Det hender også at noen ønsker å montere
beholderen på vegg (art.32503) Avfallssymboler er også tilgjengelig i henhold til egen
skiltmanual. Egne logoer kan også bestilles. Vi har tilgjengelig PU-film som kan legges
på toppen av beholderne i ekstremt utsatte slitasje miljøer. I stedet for lås m/ 4kant
nøkkel (art.509690) kan også beholderne leveres med låsevrider (art.509686).

Materialer:

Sarg 1,5 mm el-galvanisert stålplate, blå kromatisert (utendørs) og pulverlakkert.
Sokkel i rustfritt stål. Leveres standard med 4-kant nøkkel og lås med fjærfunksjon.
Innvendig bevegelig sekkeholder i stål m/strikk. Plastbakke i bunn for oppsamling av
eventuell veske fra plastsekker.

Vedlikehold/Garanti:

Rengjøring med vanlig såpe og vann både innvendig og utvendig etter behov, men
bruk ikke skuremiddel. Anbefalt plastsekker er standard 100 liters sekker (72 x 112 cm)
som låses effektiv i innvendig sekkeholder m/strikk. Sterke kjemikalier og høytrykk vil
kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære
poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig 10 år.

Bruksområde:

Både innen og utendørs. Viktig at dette opplyses ved bestilling da utendørs-beholdere
har en ekstra forbehandling med blå kromatisering (art.nr 325001).

Montering:

Beholderen må festes skikkelig til underlaget på grunn av beholderens tyngde og
størrelse. Innfestningsmateriell og monteringsanvisning følger hver beholder. Ekstra
sokkelplate art. 32525 / (32526) (8,0mm varmgalvanisert stålplate plate)16 kg kan
leveres i de tilfellene hvor det er vanskelig å feste til gulv/bakke/fundament. Se
tilleggsutstyr ovenfor. Beholderen må monteres i vater.

Miljø:

Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstiller alle krav i henhold til
Svanemerket`s krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg
Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS.

Mål/vekt/volum:

Egne tegninger på side 2-4

Rev. 26. JAN. 2016

1

Mål/vekt/volum:
Art.nr 32500 Konsis 100l std. modell
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Vekt: 30 kg
Total volum: 203 dm3
Farge: Leveres i std. grafittgrå, andre farger leveres mot et pristillegg.
Art.nr 32500 med stor sokkelplate (art.nr 32525)
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Tilleggsprodukter:
Art.nr 32574 Papirinnkast for Konsis 100l

Montering på vegg på spesifiseres slik at man får montert innkastblending i bakkant. Veggbrakett (art.nr 32503)
må monteres på fabrikk.
Art.nr 32573 Flaskeinnkast for Konsis 100l

Leveres med gummilepper for å unngå at det kastes andre ting enn flasker i beholderen.
Montering på vegg på spesifiseres slik at man får montert innkastblending i bakkant. Veggbrakett (art.nr 32503)
må monteres på fabrikk.
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Standard lakkfarger som har fast lakktillegg
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