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FDV – NOBEL avfallsbeholder (32600) 
 

 

Spesialløsning med farget innkast 

 
Produsent:  Røros Produkter AS, 7374 Røros 

Materialer:  Sarg 2,0 mm kaldvalset stål, 10 mm varmvalset stålplate i 

innkasthull, innvendig mål innkast hull er 22 x 9,5cm. Sokkel 

i 2,0mm rustfritt stål. Innvendig sekkeholder i 3,0mm stål, 

pulverlakkert. Tillegg for blåkromatisering utendørs. Lås med 

fjærfunksjon er standard, mens vrider kan leveres på 

bestilling (brukes ofte innendørs).  Kan også leveres i Corten 

stål. Leveres standard med innvendig plastbakke for 

veskeoppsamling fra utette plastposer. Sekkeholder med 

solid strikk for effektiv låsing av plastsekk. 

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.    

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

Bruksområde:  Brukes utendørs og innendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.  

Farger:  Ulike farger på innkasthullet kan bestilles mot et lite pristillegg. Det samme gjelder om 

hele beholderen ønskes i annen RAL farge. Se fargekart på siste side. 

Fraksjonsmerking:  Se egen skiltmanual på www.rorosprodukter.no for fullstendig etikettoversikt. Viktig at 

en tenker over plasseringen av etikettene slik at de er mest mulig synlig for bruker i det 

øyeblikket det kastes noe inn i beholderen. 

  

Plastsekker:  Anbefalt plastsekk til beholderen er standard 100-liters (72x112cm).  

Standard farge 
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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.    

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 2-3 

 

 
 
Mål/vekt/volum:  
Art.nr 32600 Nobel frittstående 100l 

 
 

Vekt: 50 kg 

Total volum: 179 dm3 

Farge: Leveres som std grafitt grå RAL 9007 på sarg og RAL 7021 på sekkeskjuler, andre farger leveres mot et 

pristillegg. Miljøbilde på fremsiden viser en spesialfarge på innkasthull 

 

                 

Andre tilleggsprodukter 

Beholdere montert i grupper/stasjoner så anbefaler vi å bruke gulvbraketter for mest mulig rigid montering: 2 stk / 

3 stk / 4 stk beholdere = Art.32602_Duo / Art. 32603_Trio / Art. 32604_Quatro.  
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Ekstra forbehandling utendørskvalitet art. 326002 må spesifiseres. Integrert RF askebeger for topp montering art. 

326006. Flaskeinnkast og innkastblending er også tilgjengelige deler.  Anbefaler PU film som beskytter toppen 

ved hard mekanisk slitasje. (Art.5120411). Kunden må spesifisere om de ønsker lås m/4-kant (art.509690) eller 

kun låsevrider (art. 509686).32419 – Sammenkoblingsbrakett, langside (en brakett pr to beholdere) 

 

 

    

 

 

Standard lakkfarger som har fast lakktillegg:  

 


