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FDV – KONSIS M. ASKEBEGER (32520) 
 

 

Produsent:  Røros Produkter AS, 7374 Røros 

Materialer:  Leveres standard med liten sokkelplate. Sarg 1,5 mm el-galvanisert stålplate, blå 

kromatisert (utendørs) og pulverlakkert. Utendørs produkter kan lakkeres i antigrafitti 

lakk uten tillegg i prisen. Sokkel i rustfritt stål. Leveres standard med 4-kant nøkkel og 

lås med fjærfunksjon, men låsvrider kan like gjerne leveres uten tillegg i prisen. 

Innvendig bevegelig sekkeholder i stål m/strikk. Plastbakke i bunn for oppsamling av 

eventuell veske fra plastsekker.  2 stk innvendige askebeger på 5,6 liter hver er lett å 

tømme. Askekanal med klar avgrensning mot avfallssekk.  

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 (72 x 112 cm) som låses effektiv i innvendig sekkeholder 

m/strikk. Innvendige askebeger på 5,6 liter er lett å tømme. Askekanal med klar 

avgrensning mot avfallssekk. 

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

Bruksområde: Utendørs. (Blåkromatisering er inklusive i prisen)    

Tilleggsutstyr:  Hvis ønskelig så er det fult mulig å levere innkastblending, papirinnkast og 

flaskeinnkast på utendørs avfallsbeholder med askebeger.   

Montering:  Beholderen må festes skikkelig til underlaget på grunn av beholderens tyngde og 

størrelse. Dette kan gjøres på 3 forskjellige måter. 1.)  Skruer/bolter direkte i 

fundament.  2.) Ekstra sokkelplate art. 32525 (8,0mm varmgalvanisert stålplate 

plate)16 kg kan leveres i de tilfellene hvor det er vanskelig å feste til 

gulv/bakke/fundament.  Beholderen må monteres i vater. 3.)  På 

kildesorteringsstasjoner anbefaler vi bruk av «Trippel» sokkelplate slik at beholderne 

blir stående i fast posisjon inntil hverandre. 

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:   H/B/D = 104/65/30,5 cm / 50 kg/ 100 liter 
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Art.nr:  32500 Konsis 100l std. modell 

 

  

  

 


