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FDV – NOBEL 50L (32640)

Bildet viser NOBEL 50L i standard farger
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.
3.

Materialer:

Sarg 2,0mm kaldvalset stål, 10 mm varmvalset stålplate i innkasthull, innvendig mål
innkast hull er 22 x 9,5cm. Solid veggbrakett. Innvendig sekkeholder i 2,0 mm stål. Lås
med fjærfunksjon og 4-kant nøkkel. Innvendig plastbakke i bunn for oppsamling av
eventuelle lekkasjer fra plastsekk. Pulverlakkert sarg i grafitt grå (RAL9007) og
gråsvart RAL 7021 i innkasthull.

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. (Obs: Må
spsifiseres ved bestilling for overflatebehandling ved utendørs bruk).

Montering:

Enkel montering av beholder med veggbrakett. Støtteskive i nedre kant for beholder til
vegg, gir et veldig stabilt og sikkert resultat. Utstyr til stolpemontering er tilleggsutstyr.
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 50-liters (60x90cm /62x90cm).

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.

Tillegg:

Etiketter/fraksjonsmerking må bestilles separat og må spesifiseres ved bestilling. Vi
følger skiltmanual etter ny nordisk standard.
Overflatebehandling ved utendørs bruk art. 326401. For bruk i ekstreme
korrosjonsmiljøer er det nødvendig med spesialproduksjon i syrefast og syrebeiset stål.

Mål, vekt, volum:

__________________________________________

NOBEL 50L vegghengt avfallsbeholder: art.nr: 32640

H/B/D: 80 cm/ 30 cm/ 39 cm
Vekt: 34,6 kg
Total volum: 94 dm3
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Standard lakkfarger mot fast pristillegg:: __

__ ______

___________

