
Nola Produkter ZigZag

ZigZag
Askkopp

EVA HERDIN

ZigZag är är en stilig och men ändå diskret askkopp med ett fiskbensperforerat

mönster. Den har en tunnare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt

Kvadrat. Askkoppen har urtagbar innerbehållare i rostfritt stål, vilket underlättar vid

töning. Locket är tillverkat av naturanodiserad aluminium. Till ZigZag finns två olika

stolpar samt ett väggfäste och regntak. ZigZag askkopp har blivit miljöbedömd och

godkänd via Byggvarubedömningen

Certifieringar

Mått och vikt Ø: 15 cm. Höjd: 24 cm. Stativhöjd ovan

mark: 76 cm.  

Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm.

Vikt: 2,5 kg.  

Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på

utförande

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://www.byggvarubedomningen.se/
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utförande.  

Regntak: totalhöjd: 46 cm. Höjd ovan

askkopp: 22 cm. Bredd: 20 cm.

Material Mantelyta i fiskbensmönstrad, 1 mm

elförzinkad, kromaterad,

polyesterpulverlackerad stålplåt, kulör

RAL7011. Lock i 1,5 mm trycksvarvad,

naturanodiserad aluminium.

Innerbehållare av tätsvetsad, 1 mm

rostfri plåt. Stolpe av 3 mm kantpressad

plåt. Ytbehandling lika korgen. Regntak

3 mm rostfri, mattslipad plåt.

Standardfärger RAL 7011

Artikelnummer Ö16-68 ZigZag askkopp inkl väggfäste. 

Ö16-68RT Regntak till ZigZag askkopp. 

Ö16-69 Stolpe till askkopp ZigZag med

fotplatta för golvmontage. 

Ö16-69M Stolpe till askkopp ZigZag för

fastgjutning.

Montering och fastsättning
Stolpe, väggfäste och askkopp levereras

separat. Monteras vid uppsättning.

Golvmontage: med träskruv, expander

eller bult. Plattan bultas mot golv. Bultar

för golvmontage ingår ej. Hål ø 10mm

(för bult ø 8mm). 

Markmontage: stativet gjutes 40cm i

mark. 

Väggmontage: med träskruv, expander

eller bult. Utrymme för bultskallen finns i

askkoppens fyrkantsbalk. Bultar för

montage mot vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll Pulverlacken kan bättras med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

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


Varianter Fiskbensmönter eller kvadrater (se

askkopp Kvadrat). 

Med väggfäste alternativt stolpe för

golvmontage eller fastgjutning. 

Finns också med regntak.

Karaktär Diskret askkopp med perforerat mönster.





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
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