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Elbin är utformad för att tillgodose både brukarens och renhållningsarbetarens

behov. Korgens koniska form tillsammans med den generöst tilltagna öppningen

ökar graden av tillgänglighet, vilket skapar goda förutsättningar till en renare

omgivning. Med ett grafiskt tydligt och stilrent formspråk passar Elbin in i stadens

olika miljöer, både som solitär och i grupp.

Elbin står för tillgänglighet, därför är höjden till inkastet anpassat för barn och

rullstolsburna. Elbin finns i tre storlekar 120, 80 och 50 liter. Tömningen sker genom

att dörren öppnas och påsringen vrids ut, en ur ergonomisk synvinkel skonsam

princip. 

Elbin finns även med integrerad askkopp som då är monterad i locket och som är

låst med samma vred som papperskorgen. Fimpsamlaren töms enkelt med en hand

genom att låsa upp locket och vrida kärlet så att fimparna ramlar ner i

papperskorgen. Elbin kan också beställas med "fågelskrämma" samt med

panthållare. Elbin är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

Elbin pulverlackerad i RAL2019. Produkten kan
lackeras i valfri RAL-kulör mot en startkostnad.

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://nola.se/


Certifieringar

104 cm

47 cm 47 cm

Mått och vikt Korg 50 liter: Ø: 41 cm. Höjd: 70 cm.

Totalhöjd: med sockel 94 cm. Vikt 30 kg 

Korg 80 liter: Ø: 47 cm. Höjd: 80 cm.

Totalhöjd: med sockel 104 cm. Vikt 35 kg 

Korg 120 liter: Ø: 55 cm. Höjd: 97 cm.

Totalhöjd: med sockel 106 cm. Vikt 39 kg  

Betongsockel: 

50 liter: Ø 40 cm. Höjd 20 cm. Vikt 55 kg 

80 liter: Ø 45 cm. Höjd 20 cm. Vikt 70 kg 

120 liter: Ø 44 cm. Höjd 12 cm. Vikt 45 kg 

Stålstativ: 

80 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/63,5 cm.

Vikt 9,5 kg 

50 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/63,5 cm. 9

kg 

Pantsamlare: 

Mått: Ø89 mm, höjd: 60 cm 

Diam fimpgaller 20cm, 2mm rostfri plåt. 

Fimpsamlare ca. 0,8 liter sitter under

toppen på papperskorgen. 

Material Tillverkad i elförzinkat, gulkromaterat

och pulverlackerat stål. Betongsockel i

gråbetong. Terazzobetong endast för

120 lit. Till Elbin 120 liter används 125

liter plastsäck. Panthållaren är



elförzinkat, gulkromaterat och

pulverlackerat stålrör Ø89x2mm

Standardfärger RAL 6009 RAL 3001

Gris 2150 Sablé Gris 2900 Sablé

Noir 2200 Sablé

Artikelnummer Ö30-60 Elbin papperskorg 

B11-06 Startkostnad valfri färg 

Ö30-60 /ASK Elbin papperskorg med

askkopp 

Ö30-60K Fågelsskrämma till Elbin 120l

(set m 8 kättingar) 

Ö30-60KS Fågelsskrämma till Elbin 80l

(set m 8 kättingar) 

Ö30-60KR Fågelsskrämma till Elbin 50l

(set m 8 kättingar) 

Ö30-60/BRK Elbin papperskorg med

pantsamlare

Anges efter artikelnummer



Tillval nr 1: Storlek. 

50 för 50 liter. 80 för 80 liter. 120 för 120

liter. (Till Elbin 120 liter används 125 liter

plastsäck.) 

Tillval nr 2: Fastsättningsalternativ. 

F för sockel i grå betong.  

FT för sockel i terrazzo, endast 120 l.  

N fastsättningsbar stolpe med fotplatta.  

M markfast, nedgjutningsbar stolpe.  

V för väggfäste (Endast för 50 liters

papperskorgen).  

Tillval nr 3: Dörrfärg. 

S för svart Noir 2200 Sablé.  

G för grå Gris 2900. 

R för kulör RAL 3001 röd finstruktur, hela

papperskorgen är röd. 

GR för kulör RAL 6009 mörkgrön.  

C för valfri kulör, startkostnad

tillkommer. 

Tillägg nr 4: Askkop /ASK 

Tillägg nr 5: Pantsamlare /BRK 

Kroppen är alltid ljusgrå Gris 2150

Sablé, andra färger vid förfrågan. 

Exempel 1: Ö30-60/80F/GR = Elbin 80

liter med fot i betong, med grön lucka.  

Exempel 2: Ö30-60/50V/S = Elbin 50

liter väggfast, med svart lucka.

Montering och fastsättning
Korgen levereras monterad. 

Sockel, stativ eller fästbeslag är ej

monterat vid leverans. 

Panthållare levereras monterad på vald

papperskorg vid leverans.



Med sockel är papperskorgen fristående.

För fastsättning i mark gjuts

papperskorgen ner 40cm. För

fastsättning i golv bultas

papperskorgen. För montering på

vägg/stolpe (gäller endast 50L) används

separat konsol.

Skötsel och underhåll Bättringsmålas med alkydfärg vid

skada. 

Gångjärn smörjes vid behov.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter 120, 80 och 50 liter. Sockel i grå betong.

Terazzobetong för 120 lit. 

Varierande typ av fastsättning och färg.

Ange storlek och färg efter

artikelnumret, se exempel under rubriken

Tilläggsbeteckning nedan.

Karaktär Modern, handikappanpassad och

slitstark papperskorgserie för gatu- och

parkmiljö. Finns i tre olika storlekar, med

betongfot eller som väggfast samt med

askkopp vid behov. Lätt att tömma med

generös öppning i stilren design. 

https://nola.se/site/assets/files/1355/nola-skotsel-och-underhall2021.pdf


Det vinklade taket motverkar att
papperskorgen blir en
avlastningsyta. Tvåfärgade papperskorgar kan

underlätta för personer med
nedsatt syn.



Papperskorg 120 l med gjuten fot i
RAL6009.



Som tillval finns behållare för pantburkar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka

Kontakt

Huvudkontor Stockholm

 

Nola Industrier AB 

Box 17701  

Repslagargatan 15b 

118 93 Stockholm 

Tel: 08-702 1960  

Fax: 08-702 1962  

headoffice@nola.se

 

 

Säljkontor/Showroom Malmö

 

Nola Industrier AB 

Neptunigatan 74 

211 18 Malmö 

Tel: 040 171 190

https://www.facebook.com/NolaUrbanFurniture
https://se.pinterest.com/nola0141/
https://www.instagram.com/nola_urban_furniture/
mailto:%20headoffice@nola.se

