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FDV – NOBEL 100L (32600)

Bildet viser NOBEL med kundetilpasset rødt innkast
Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Farger:

Standard farge på er grafittgrå sarg og svartgrå innkast RAL 7021. Sarg og innkast kan
lakkeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakkeringstillegg, se fargekart på s.
4.

Materialer:

Produktet er laget i robust stål i ulike dimensjoner som er pulverlakkert grafitt grå som
standard. Innkasthullet er laget i 10mm stål som er pulverlakkert i RAL 7021 svartgrå.
Hele beholder kan også lages i Corten stål på bestilling. Leveres standard med
innvendig plastbakke for veskeoppsamling fra utette plastposer. Sekkeholder med solid
strikk for effektiv låsing av plastsekk.

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. 10 års garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig i
10 år.

Bruksområde:

Brukes innendørs og utendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.

Montering:

Det er ingen montering. Justeringsmuligheter der hvor gulvet / underlaget ikke er i
vater. Behøver ikke å festes til underlaget, men kan festes med skruer til underlaget i
ekstreme områder. Der hvor beholderne skal monters i grupper anbefales bruk av
monteringsbraketter for gulv. Se tilleggsutstyr.
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Plastsekker:

Anbefalt plastsekk til beholderen er standard 100L plastsekk (112x72 cm)

Miljø/Brannsikkerhet:

Alle materialer i beholderen 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.

Mål/vekt/volum:

Egne tegninger på side 3.

Tillegg:

Etiketter/fraksjonsmerking må bestilles separat og må spesifiseres ved bestilling. Vi
følger skiltmanual etter ny nordisk standard.
Hvis beholder skal brukes utendørs så må ekstra forbehandling bestilles (art. nr:
326002).
Låsevrider kan bestilles i stedet for lås med firkantnøkkel (art.nr: 509686).
Reservenøkkel 4-kant nøkkel kan bestilles (art.nr: 509691).
Når beholderne monteres sammen til kildesorteringsstasjoner så bør man bruke
sammenkoblingsbraketter art. nr: 32602 Duo, art.nr: 32603 Trio og art.nr: 32604
Quatro.
Det er mulig å bestille beskyttelsesfilm for å bevare toppen pen i lang tid (art. nr:
5120411).

Bildet viser NOBEL innvendig. Sekkeholder leveres i dag med solid strikk for låsing. Plastbakke i bunn
leveres som standard, men er ikke avbildet.
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Mål, vekt, volum:

__________________________________________

NOBEL 100L avfallsbeholder: art.nr: 32600

Liter: 100
Vekt: 61 kg
Totalt volum: 179 dm3

Eksempel på konfigurasjoner:

: __

__ ______

___________
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Standard lakkfarger mot fast pristillegg:: __

__ ______

___________

