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FDV – KOTI Askebeger (32585)

Bildet viser KOTI askebegre med svart og hvis stållist.
Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Farger:

Standard grafittgrå sarg, topp og list. Stållist kan lakkeres i annen farge for branding.
Serien kan lakkeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakkeringstillegg, se
fargekart på s. 3.

Materialer:

Sarg i 1,5mm galvanisert stålplate, topp i rustfritt stål AISI304. Sokkel i rustfritt stål.
Lakkert i antigrafitti grafitt grå pulverlakk som standard. Stumpekule på topp, med
sjølslukkingssystem som gjør at stumpekule går i lås og hindrer oksygentilførsel ved
branntilløp. Toppen er utsvingbar, slik at det er lett å komme til ved tømming av
askekopp. Bakke i bunn av beholder for oppsamling av tjære.

Vedlikehold/ Garanti:

Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og
høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes
ordinære poleringsmidler. Askekopp må tømmes med jevne mellomrom. Bakke i bunn
skiftes eller vaskes. Vi anbefaler å fylle litt sand i bakken for enklere renhold. 10 års
garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.

Bruksområde:

Utendørs bruk. For beholdere som skal stå utendørs i ekstreme korrosjonsmiljøer
anbefaler vi ekstra forbehandling.

Montering:

Ingen montering. Bare å sette ut på riktig sted. Beholderen er tung og står stødig. I
ekstremt utsatte områder er det mulig å bolte fast beholderen fra innsiden.

Miljø/Brannsikkerhet:

Alle materialer er resirkulerbare og tilfredsstiller alle krav i henhold til Svanemerkets
krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og
tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.
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Mål, vekt, volum:

__________________________________________

KOTI Askebeger: art.nr: 32585

Liter: 14 L aske
Vekt: 35kg
Totalt volum: 80 dm3

Topp med swing-out for sikkerhet ved tømming, innvendig asketopp på 14L, selvslukkingssystem ved varmeutvikling.
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Standard lakkfarger mot fast pristillegg:: __

__ ______

___________

