FDV – SINUS avfall 90 L (32790, 32791, 32792)

(Farve på bildet = RAL 1013 perlehvit/RAL6013 rødgrønn)

Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Materialer:

3,0 mm kaldvalset og pulverlakkert stålplate i hoved konstruksjon. Forborede hull for å
koble beholdere sammen i grupper. Ergonomisk utfellbar sekkeholder, dør med trykk
knapp som kan låses om ønskelig. Lyddemping i dør. Fotskruer under beholder for
beskyttelse av gulv og beholder. Innvendig stålbakke for oppsamling av lekkasjer fra
plastposer. Dører i 1,0mm el-zink plate pulverlakkert i kontrast farger. Ulik utforming
for restavfall (art.32790), papir med brevsprekk
42mm (art. 32791) og flasker/annet avfall med
utsparing ø120mm (art. 32792). En beholder kan
stå som singel, eller bygges opp på rekke eller i
kuber.

Renhold/vedlikehold:

Rengjøring med vanlig såpe og vann både
innvendig og utvendig etter behov, men bruk ikke
skuremiddel. Sterke kjemikalier og høytrykk vil
kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere
farge og glans brukes ordinære poleringsmidler.
Anbefalt plastsekker er standard 100 liters sekker
72x112cm som låses effektivt med innvendig sekkeholder.

Garanti:

10 års garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig 10 år.

Bruksområde:

Innendørs . Hvis utendørs så leveres hele konstruksjonen i rustfritt stål mot et tillegg i
pris.

Tilleggsutstyr:

Etiketter for merking av avfallsfraksjon. Vi anbefaler konturskårede symboler. Eks:
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Toppfilm PU for beskyttelse av lakk på topp ved hard bruk art. 512048.
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Montering:

Enkel montering. Bare å sette på riktig sted i riktig formasjon. Det er borede hull i
sargen for å skru sammen i rigid ønsket formasjon. Beholder kan stå alene eller
monteres sammen.

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.

Fargepalett:

Kunde kan påvirke fargevalg på produktet slik at det passer sammen med annet
interiør / eksteriør. Se RP`s fargekart eller RAL farger for øvrig.

Mål/vekt/volum:

H: 108,6 Cm B:47,7 D: 47,7 cm / Vekt: 34 kg. / Volum 242 dm3
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Art. 32792 for flasker/annet

Revidert 24.10.2019

Art. 32791 brevsprekk/papir

Art. 32790 for avfall

Valg av farger på Sinus:
For 2 farget Sinus: Valg av 2 farger blant våre standard farger nedenfor, ikke fargetillegg.
For farge nummer 3 eller flere er det standard fargetillegg per farge. Spesielle farger utover det som finnes i listen
nedenfor, prises i hver enkelt tilfelle.

3

Revidert 24.10.2019

