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0.1 visuell profil



En	visuell	profil	skal	være	et	kommuni-
kasjonsverktøy som bidrar til at Røros 
Produkter når riktig målgruppe med 
riktig budskap. Bevisst og konsekvent 
bruk	av	visuell	profilering	skal	tydelig-
gjøre Røros Produkter i markedet, og 
derigjennom bidra til økt lønnsomhet.  
 
Profilen	skal	reflektere	bedriftens	
«personlighet», visjon og verdigrunnlag, 
og bygge opp under Røros Produkters 
sterke	sider.	En	profil	er	et	strategisk	
verktøy som brukt konsekvent over tid 
skal føre til økt bevissthet og gjenkjen-
nelse. 

I tillegg til å beskrive den visuelle 
profilen,	viser	håndboka	eksempler	
på hvordan den kan benyttes i ulike 
medier og i ulike sammenhenger.

Lykke til!

 Visuell profil         0.1



 røros produkter         0.2

Røros Produkter er et familiedrevet 
selskap som fokuserer på kvalitet i 
alle ledd. Vi er i stadig utvikling, og 
presenterer innovative løsninger 
som gjør hverdagen enklere og mer 
lønnsom for kundene våre. I tillegg 
skreddersyr vi produkter etter ønske, 
noe som skjer i et tett samarbeid 
med kunden, fra ide til ferdig 
produkt.



 historie         0.3

Forløperen til Røros Produkter ble etablert 
i 1968 under navnet Rørossouvenirer AS. 
Dette var en arbeidsmarkedsbedrift fram 
til 1995. Vi har siden da forsterket funda-
mentet vårt, og har god tro på at videre 
vekst er mulig.  
 
Gradvis har vi arbeidet oss fram mot et 
fokus på prosjektbasert produktutvikling, 
med design og skreddersøm som
sentrale stikkord.

Systematikk og langsiktighet kjenneteg-
ner oss, og vi setter oss tydelige og høye, 
men realistiske mål, både når det gjelder 
investeringer, omsetning, resultater, 
kvalitetssikring og arbeidsmiljø.  
 
Som en mindre, men erfaren og 
handlekraftig kvalitetsaktør, er vi en om-
stillingsdyktig produsent som kan levere 
nisjeprodukter i både større og mindre 
antall. 
 
Med solid fagkompetanse og høye 
kvalitetskrav som basis gir vi både 
nysgjerrighet, utforskning og skaperlyst 
spillerom i prosessen fram til det
ferdige produktet.



 Visjon og Verdier         0.4

Røros Produkter er en pålitelig kvalitets-
leverandør av skreddersydde, design-
baserte løsninger med høy verdi for 
kundene våre. 
 
Våre verdier er:
- DESIGNBEVISST
- FLEKSIBEL
- INNOVATIV og FRAMTIDSRETTA
- SKIKKELIG

For oss handler design om kreativ 
problemløsning. Et godt designet produkt 
kombinerer det funksjonelle med det 
praktiske, økonomiske, miljøvennlige og 
estetiske. Våre løsninger gjør det enklere 
og tryggere å bli kvitt avfall og utføre 
renhold, og er produsert på en miljøvenn-
lig måte. Produktene har lang levetid og 
bærer	dermed	med	seg	den	ekstra	verdien	
som gjør dem enda mer lønnsomme for 
kundene våre og enda mer gunstige for 
miljøet.  
 
Å gjøre jobben sin skikkelig går aldri 
av moten. Våre kunder skal føle seg 
trygge på at Røros Produkter er en 
solid og grundig leverandør og 
samarbeidspartner.  
 



1.0 logo



 logo         1.1



 logo         1.1

- fullkommenhet
- evighet
- fellesskap og enhet
- kosmos
- konsentrert kraft

- stilisert, stram og ren form
- «lokket» på beholderen
- «håndtak»

- «tidy mess» og kaoskontroll
- vakker, stilisert og ren form
- myk, men samtidig skarp i uttrykket
- forsegler kaoset

- god lesbarhet
- sterk
- skarp, men vennlig
- formen står til linjene i logoen for øvrig
- «Røros» framstår som viktigst og størst

Logoen er en abstrakt, men sterk 
form, inspirert av metallsponets 
visuelle egenart. De myke, men 
også skarpe linjene omsluttes 
av sirkelen og forsegles av det 
stiliserte «beholder-lokket». 



 logo         1.1



 logo         1.1



2.0 konsept



 konseptet         2.0

Skreddersydde metallprodukter for 
renhold	og	avfall	er	vårt	primærprodukt.	
Vi er en pålitelig kvalitetsleverandør av 
skreddersydde, designbaserte løsninger 
som har høy verdi for kundene våre. 
 
Konseptet er basert på nettopp disse 
viktige kjerneopplysningene om materi-
aler, produkter og bedriftens grunnsyn. 
 
Metallets og produktenes harde, kalde 
egenskaper kan betraktes som en kon-
trast til de skreddersydde løsningene og 
den personlige kundekontakten.  
 
Kombinerer vi dette, kan metallspon 
være	et	symbol	på	det	kalde	og	harde	
som er formet av en «skredder» og blir 
mykt og fullt av liv. 
 
Konseptet, altså den prinsipielle ideen 
bak	den	visuelle	profilen,	er	derfor:	
SKREDDERSYDD METALL



3.0 farger og skrift
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salmon red 

pantone 16-2-5 C ral 2012 Cmyk: 0/78/79/4
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curry 

pantone 141-1-4 C ral 1047 Cmyk: 17/28/86/34
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light 
abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
12345678910

regular 

abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
12345678910

bold 
abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
abcdefghijklmopqrstuvwxyzæøå
12345678910

Max Demi serif er designet så sent som i 
2004. Skrifttypen er streng og ren i formen, 
men har likevel sine myke trekk som gjør 
den	svært	godt	egnet	både	 i	overskrifter	og	
mengdetekst.	Den	finnes	i	mange	snitt	(vari-
anter),	men	brukes	i	Røros	Produkters	profil	
hovedsakelig i de tre snittene light, regular 
og bold.

 skrift: max demi serif         3.3



4.0 grafiske element



 halVsirkel        4.1

Halvsirkelen	er	svært	anvendelig	og	kan	for	eksempel	brukes	for	å	understreke	produktnavn,	markere	
en	profiltekst	og	spesifisere	farger.	Den	har	en	enkel	og	tydelig	form	som	markerer	sentrale	budskap.

fArgekArt

Røros Produkter AS har et stort og moderne 

lakkeringsanlegg med forbehandling. Vi 

benytter pulverlakk som brennlakkeres ved 

ca. 220 grader. For best mulig resultat har 

lakken  utendørskvalitet med høy-UV beskyt-

telse. Hele lakkeringsprosessen er svært 

miljøvennlig.

I prislista og katalogen angis standard farge 

for hvert produkt. Oppslaget på denne siden 

er en oversikt over lagerførte farger.

Hvis du ønsker et produkt lakkert i en annen 

farge enn det som er standard for produktet, 

kommer et fargetillegg som en oppstartkost-

nad på fakturaen. Se gjeldende prisliste.

Andre RAL- eller NCS-farger kan skaffes. 

Pris må da avtales i hvert enkelt tilfelle, 

ettersom det er store prisforskjeller mellom 

lakktypene.

dekAler og merker

For at avfall skal kunne håndteres på en 

miljøvennlig måte, er det viktig at vi alle 

kildesorterer. For å gjøre dette lettere, har 

vi mange avfallsbeholdere som, hver for seg 

eller satt sammen i grupper, egner seg godt 

for kildesortering. 

Oversikten viser standardsymbolene våre. 

Symbolene må sitte godt på produktet. 

Vi har derfor laget det vi liker å kalle en 

«panseretikett», i solid kvalitet i blank PVC.  

Denne kvaliteten gir i tillegg god beskyttelse 

mot UV-stråler.

Symboler i andre farger, kvaliteter og 

størrelser og annen merking kan 

skaffes på bestilling. 

rørosprodukter.no       39

511101

511102

511103

511104

Panseretikett

blank PVC + 

1392 kleber

Matantrykk

200 x 50 

x 0,6mm

Panseretikett

blank PVC + 

1392 kleber

Matantrykk

45 x 60 

x 0,6mm

511202

511201

511205

511204

511203
511206

Panseretikett

blank PVC + 

1392 kleber

Matantrykk

Ø 120 x 0,6mm

511303

511302

511305

511304

511301

grå 
hammerslag

ral 9005

ral 5002

rød 
ral 3005

ral 9016
metallic

rustfritt stål

ral 6018

ral 2004

Miljø grønn

ral 6007

Velkommen til Røros Produkter, din 

leverandør av smarte løsninger for 

rengjøring og håndtering av avfall. 

Røros Produkter er et familiedrevet selskap 

som fokuserer på kvalitet i alle ledd. Vi er i 

stadig utvikling, og presenterer innovative 

løsninger som gjør hverdagen enklere og 

mer lønnsom for kundene våre. I tillegg 

skreddersyr vi produkter etter ønske, 

noe som skjer i et tett samarbeid med 

kunden fra ide til ferdig produkt.

rørosprodukter.no       03

Leveres med ergonomisk kjøre-

bøyle med praktisk rekvisita-

kurv, bøttekurv, opphengsbøyle 

påmontert to redskapsholdere, 

ekstra kroker for mopper og 

lignende, moppestøtte og sek-

keholder til standard 100-liters 

plastsekk. Kost- og feiebrett-

holder integrert i bunnram-

men. Grunnmodellen leveres 

som avbildet, men vognen 

kan bygges opp etter kundens 

behov. Enkel montering. 

Leveres flatpakket. 

bislett 
RENGjØRINGSVOGN art. 11053

H 105  b 46  D 83

GRAFITT GRÅ

METALLIC

bislett 
RENGjØRINGSVOGN

art. 11153

H 105  b 46  D 83

GRAFITT GRÅ

METALLIC

inzell 
RENGjØRINGSVOGN

Leveres med ergonomisk kjørebøyle 

med praktisk rekvisitakurv, bøtte-

kurv,  to opphengsbøyler med flere 

festepunkter, sekkeholder og krok-

oppheng til mopper o.l., kost- og 

feiebrettholder er integrert i bunn-

rammen, to redskapsholdere og 

en moppestøtte. Grunnmodellen 

leveres som avbildet, men vognen 

kan bygges opp etter kundens behov. 

Enkel montering. Leveres flatpakket.

art. 11054

H 105  b 46  D 112

GRAFITT GRÅ

METALLIC

rengjøringsvogner

Liten, men romslig og fleksibel 

kvalitetsmodell med store hjul 

(Ø 200 mm)

rørosprodukter.no       09

FOR UTVENDIG bRUK

Romslig askebeger. Leveres 

med hull for feste av kjetting, 

eller lignende til underlag. 

Fylles gjerne med sand for 

ballast og enklere renhold. 

For å lette rengjøring og 

tømming ytterligere, anbefales 

det å bruke indre beholder i 

rustfritt stål (art.nr. 31068).

Rist med stumpekule

vesuv Askebeger 

art. 31066

H 48  Ø 42

GRAFITT GRÅ

METALLIC

art. 31065

RAL 3005

art. 31068

INDRE bEHOLDER

RUSTFRITT STÅL

ASKEbEGER

Lite, tett og praktisk vegghengt 

askebeger for god brannsik-

kerhet.

Askebegeret er lett å tømme og 

bygger lite ut fra veggen, noe 

som er en fordel i gatemiljøer. 

Leveres med egen stompekule 

for røyk, nøkkellås, dørholder 

og monteringsbrakett til vegg.

konsis 5l vegg

art. 32560

H 35  b 25  D 9,5

GRAFITT GRÅ

METALLIC rørosprodukter.no       33



phone

+47 72 40 61 90
fax

+47 72 40 61 99

www.rorosprodukter.no

e-post

firmapost@rorosprodukter.no
besøksadresse
Øverhagaen 6    N-7374 Røros

postboksadressePb 71    N-7361 Røros

D
esign og layout: Form
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 halVsirkel        4.1

Den andre halvdelen av sirkelen bør ikke brukes for ofte og for markant. Denne formen er sterk, 
og	kan	fort	oppfattes	som	dominerende	i	forhold	til	andre	elementer	i	profilen.	



 linjal        4.2

Linjalen	er	et	vesentlig	element	i	profilen,	og	signaliserer	nøyaktighet	og	presisjon.	
Dette elementet kan brukes på ulike måter, som i produktkatalogen, hvor linjalen 
opprettholder gjenkjennelse og en stødig rytme. 

phone

+47 72 40 61 90
fax

+47 72 40 61 99

www.rorosprodukter.no

e-post

firmapost@rorosprodukter.no
besøksadresse
Øverhagaen 6    N-7374 Røros

postboksadressePb 71    N-7361 Røros

D
esign og layout: Form

 til Fjells as | Foto: R
ob V

edhuis og R
ørosprodukter | v01 2009

inzell

hotell og rengjøringsvogner

       10       rørosprodukter.no

Leveres med ergonomisk kjøre-

bøyle med praktisk rekvisita-

kurv, bøttekurv, opphengsbøyle 

påmontert to redskapsholdere, 

ekstra kroker for mopper og 

lignende, moppestøtte og sek-

keholder til standard 100-liters 

plastsekk. Kost- og feiebrett-

holder integrert i bunnram-

men. Grunnmodellen leveres 

som avbildet, men vognen 

kan bygges opp etter kundens 

behov. Enkel montering. 

Leveres flatpakket. 

bislett 
RENGjØRINGSVOGN art. 11053

H 105  b 46  D 83

GRAFITT GRÅ

METALLIC

bislett 
RENGjØRINGSVOGN

art. 11153

H 105  b 46  D 83

GRAFITT GRÅ

METALLIC

inzell 
RENGjØRINGSVOGN

Leveres med ergonomisk kjørebøyle 

med praktisk rekvisitakurv, bøtte-

kurv,  to opphengsbøyler med flere 

festepunkter, sekkeholder og krok-

oppheng til mopper o.l., kost- og 

feiebrettholder er integrert i bunn-

rammen, to redskapsholdere og 

en moppestøtte. Grunnmodellen 

leveres som avbildet, men vognen 

kan bygges opp etter kundens behov. 

Enkel montering. Leveres flatpakket.

art. 11054

H 105  b 46  D 112

GRAFITT GRÅ

METALLIC

rengjøringsvogner

Liten, men romslig og fleksibel 

kvalitetsmodell med store hjul 

(Ø 200 mm)

rørosprodukter.no       09

trillebord
seoul
hotellvogn/hyllevogn

art. 11090

H 96  b 91  D 43

GRAFITT GRÅ
METALLIC

art. 15010 
TRILLEbORD helsveiset
m/ ø 100 mm hjul
grå lakk

art. 15012 
TRILLEbORD sammen-
leggbart m/ ø 100 mm 
hjul. El. galvanisert

H 80  b 50  D 100

art. 15020
TRILLEbORD helsveiset 
m/ ø 125 mm hjul
grå lakk

H 80  b 60  D 110

GRÅ HAMMERSLAG

EL. GALVANISERT

vAncouver
hotellvogn

Meget robust transport-
vogn i stål, for håndklær 
og lintøy. Leveres med 
tre hyller for oppbevaring. 
Hyllene kan enkelt slås 
opp og danne bakveg til en 
garderobeløsning for klær 
på kleshengere.

Praktisk og robust vogn 
med tre hyller. Leveres med 
plasthyller og aluminiums-
ramme.

art. 81600

H 111  b 98  D 50

GRÅ

art. 11400

H 173  b 60  D 49

GRAFITT GRÅ
METALLIC

trillebord
hyllevogner

rørosprodukter.no       29

kAttegAtt
hyllevogn

Nett og praktisk hyllevogn for 
lintøy, håndklær og annet utstyr. 
Egner seg spesielt godt der det 
er trangt. Øverste hylle kan vip-
pes opp. Det sikrer fleksibilitet 
ved lagring og gir mulighet for 
transport av større gjenstander.



5.0 språk



FLEKSIbEL

Som en mindre, men erfaren og 

handlekraftig kvalitetsaktør, er vi en 

omstillingsdyktig produsent som kan 

levere nisjeprodukter i både større og 

mindre antall. 

Skreddersydde løsninger, designet ut 

i fra kundens og brukernes behov, er 

et viktig satsningsområde for oss. 

I det kreative arbeidet med disse 

spesialtilpassede løsningene er 

samarbeidet mellom kunden, 

produktdesigneren og oss tett.

 språk som merkeVarebygger       5.1

Språket vi presenterer oss med er en 
sentral	del	av	vår	profil	og	merkevare.	 
 
All vår skriftlige kommunikasjon skal 
reflektere	de	fire	kjerneverdiene	våre:	
designbevisst,	fleksibel,	innovativ	/	
framtidsretta og skikkelig.

Vi skal benytte oss av et språk som 
den enkelte kunde forstår, og som 
understreker at personlig service står 
i høysetet hos oss. I tekstene skal vi 
også inngi tillit til at vår kompetanse 
og våre produkter alltid er tilgjengelig 
for kunden. 

Tekstene skal respektere historien, den 
virksomheten vi er i dag og det vi skal 
være	i	framtida.	Når	det	passer,	skal	
tekstene også bidra til å understreke 
vår lokale identitet og forankring. 
 
 



DESIGNbEVISST

For Røros Produkter handler design om 

kreativ problemløsning. Et godt designet 

produkt kombinerer det funksjonelle med 

det praktiske, økonomiske, miljøvennlige 

og estetiske. Våre produkter skal fortelle 

tydelig om sin funksjon, gjøre hverdagen 

lettere for brukerne og være så vakre at 

de ikke behøver å stues vekk. 

Med solid fagkompetanse og høye 

kvalitetskrav som fundament gir vi både 

nysgjerrighet, utforskning og skaperlyst 

spillerom i prosessen  fram til det 

ferdige produktet. 

betraktet på denne måten blir design en 

samfunnsnyttig kraft som peker fram 

mot utvikling og nyskapning.

 eksempler      5.1

Språket	skal	i	stil	være	konsist	og	nokså	
formelt. Dramaturgien skal fremheve det 
profesjonelle,	men	samtidig	nærhet	til	
kunden, som står i sentrum. 

Historien om Røros Produkter er
det norske, det innovative og 
det kunnskapsrike.

EKSEMPEL: 

Velkommen til Røros Produkter, din 
leverandør av smarte løsninger for 
rengjøring og håndtering av avfall. 
Røros Produkter er et familiedrevet 
selskap som fokuserer på kvalitet i
alle ledd. Vi er i stadig utvikling, og 
presenterer innovative løsninger som 
gjør hverdagen enklere og mer lønnsom 
for våre kunder. I tillegg skreddersyr 
vi produkter etter ønske, noe som 
skjer i et tett samarbeid med kunden 
fra ide til ferdig produkt.



sylen 100 l

AVFALLSbEHOLDER

Elegant, mobil og stor avfallsbe-

holder i stål for innendørs bruk. 

Leveres med rustfri klemring i 

topp. Klemringen låser sekken 

til beholderen og skjuler diskret 

sekken. beregnet på standard 

100-liters avfallssekk. Kan leveres 

med fotskruer istedet for hjul.

rondAne
AVFALLSbEHOLDER

Stilren avfallsbeholder i stål for 

inn-endørs bruk. Med hjulene flyttes 

beholderen raskt og effektivt uten 

løft. beregnet på standard 100- eller 

50-liters avfallssekk. Kan leveres med 

fotskruer i stedet for hjul. Kan merkes 

med etiketter for kildesortering. Kan 

monteres i grupper til miljøstasjoner.

art. 32019

90 liter

H 80  b 43  D 32 

art. 32119

50 liter

H 54  b 35  D 25

GRAFITT GRÅ

METALLIC
art. 34060

H 82  Ø 45 

GRAFITT GRÅ

METALLIC

femunden
AVFALLSbEHOLDER

Stilren avfallsbeholder i stål for innendørs 

bruk. Med hjulene flyttes beholderen raskt 

og effektivt uten løft.beregnet på stan-

dard 100- eller 50-liters avfallssekk. Kan 

leveres med fotskruer i stedet for hjul. For 

effektiv avfallshåndtering kan beholderen 

merkes med etiketter for kildesortering.

Kan monteres i grupper til miljøstasjoner.

forollhognA 90 l  

AVFALLSbEHOLDER

Stilren avfallsbeholder i stål for inn-

endørs bruk. Leveres med hel topp for 

utsparring av flasker eller annen ut-

sparring. Toppen både låser og skjuler 

plastsekken. Passer til standard 

100-liters avfallssekk. 

Kan leveres med fotskruer 

i stedet for hjul.

Kan monteres i grupper til miljøstas-

joner.

art. 32218

H 80  b 43  D 32

GRAFITT GRÅ

METALLIC

art. 32018

90 liter

H 80  b 43  D 32

art. 32118

50 liter

H 54  b 35  D 25

GRAFITT GRÅ

METALLIC

AvfAllsbeholdere
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Alle våre produkter skal 
ha et egennavn.

Vi skal videreføre eksisterende 
konsept for produktnavn:
- norske fjelltopper 
- norske elver 
- norske nasjonalparker
- internasjonale idrettsarenaer

Nye designprodukter får egne 
navn, som Konsis og Gap.

produktnaVn       5.3



6.0 foto



Alle produktfoto skal tas med godt 
lys og gjengi farger og teksturer så 
riktig og nøytralt som mulig. 

De må tas fra en vinkel som gir
et riktig inntrykk av produktene. 

Produktfotoene skal dypetses og 
kunne plasseres på hvit bakgrunn.

produktfoto       6.1



1 stk makrobilde

1 stk dypetset bilde

1 stk miljøbilde

A-produkter skal fotograferes likt som 
de andre produktene, men skal også 
tas i makroformat som viser detaljer 
og strukturer på produktene.  
 
Bildene skal enten tas i et miljø, eller 
monteres inn i et 3D-miljø. 

 produktfoto       6.1



Alle profilfoto skal spille sammen med 
produktene, men samtidig være lekne 
og gjerne framstå som sexy og abstrakt 
eller spille på humor.

Disse bildene skal vekke oppmerksomhet 
og stå i tydelig kontrast til de mer objek-
tive produktbildene.

 profilfoto       6.2



Noen profilfoto kan inneholde produktene, 
men i en naturlig setting, og gjerne 
litt diskret.

Profilfoto med produkter, som dette bildet 
fra Oslo lufthavn kan være hensiktsmes-
sige i for eksempel prosjektsalg.

 profilfoto       6.2





50
mm

5 
mm

Foreslår at merkene skal være 
i Pantone 10C Cool Grey.

Denne gråtonen ser ut til å fungere greit 
i alle de aktuelle fargevariantene. 

Tok også med en blåtone jeg ser dere 
har på den ene trallen. (Se neste side.)

Produktmerkene har en tydelig visuell forankring i logoen 
for å opprettholde gjenkjennelsen. Produktmerkene skal 
være tydelige, men ikke dominerende. De skal være 
fargenøytrale og ha riktig overflate etc. som stemmer 
overens med hvert enkelt produkt. Produktmerkene 
skal i all hovedsak være i denne størrelsen.

 produktmerking       7.1



8.0 implementering



mobile faxphone

Haldis Stenvold
haldis@rorosprodukter.no
customer service, economy

+47 72 40 61 90 +47 454 41 251 +47 72 40 61 99

Visittkort       8.1

Anne Lena Buraas 
anne.lena@rorosprodukter.no
sale

+47 72 40 61 90 +47 72 40 61 91 +47 994 05 950 +47 72 40 61 99



breVark       8.2

konVolutter       8.3

a4

c4

e6/5

c5



Askebeger og Askebeholdere

SKIKKELIG

Å gjøre jobben sin skikkelig går aldri 
av moten. Våre kunder skal føle seg 
trygge på at Røros Produkter er en
solid og grundig leverandør og sam-
arbeidspartner som er til å stole 
på, både når det gjelder bestilling, 
prosess, produkt og levering. Våre 
løsninger gjør det ikke bare enklere 
og tryggere å bli kvitt avfall og utføre 
renhold – de er også produsert på en 
miljøvennlig måte. Produktene har 
lang levetid og bærer dermed med 
seg den ekstra verdien som gjør 
dem enda mer lønnsomme for 
kundene våre og enda mer 
gunstige for miljøet. 

konsis og
vesuv

FOR UTVENDIG bRUK

Romslig askebeger. Leveres 
med hull for feste av kjetting, 
eller lignende til underlag. 
Fylles gjerne med sand for 
ballast og enklere renhold. 
For å lette rengjøring og 
tømming ytterligere, anbefales 
det å bruke indre beholder i 
rustfritt stål (art.nr. 31068).

Rist med stumpekule

vesuv Askebeger 
art. 31066

H 48  Ø 42

GRAFITT GRÅ
METALLIC

art. 31067

RAL 3005

art. 31068
INDRE bEHOLDER

RUSTFRITT STÅL

ASKEbEGER

Lite, tett og praktisk vegghengt 
askebeger for god brannsik-
kerhet.

Askebegeret er lett å tømme og 
bygger lite ut fra veggen, noe 
som er en fordel i gatemiljøer. 
Leveres med egen stompekule 
for røyk, nøkkellås, dørholder 
og monteringsbrakett til vegg.

konsis 5l vegg

art. 32560

H 35  b 25  D 9,5

GRAFITT GRÅ
METALLIC
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heerenveen
RENGjØRINGSVOGN

Egner seg spesielt godt i områder 
hvor det er trangt, som båter, 
tog, mindre kontormiljøer m.m. 
Leveres med sekkeholder til 
55-liters avfallssekk eller nylon-
sekk, rekvisitakurv, bunnkurv 
og to redskapsholdere. Enkel 
montering. Leveres flatpakket. 
Nylonsekk og moppestøtte er 
tilleggsutstyr (se side 12).

art. 11030

H 85 b 43 D 77–110 

GRAFITT GRÅ
METALLIC

AlmA AtA
RENGjØRINGSVOGN

Leveres med høydereguler-
bar bøttekurv, to rekvisita-
kurver på kjørebøyle, sekke-
holder og redskapsholdere. 
Grunnmodellen leveres som 
avbildet, men vognen kan 
bygges opp etter kundens 
behov. Enkel montering. 
Leveres flatpakket.

art. 11035

H 95  b 55  D 80

GRAFITT GRÅ
METALLIC

torino 
RENGjØRINGSVOGN

Leveres med leddet, ergonomisk 
kjørebøyle med to rekvisitakurver, 
bøttekurv, to moppestøtter, kost- og 
feiebrettholder integrert i bunn-
rammen, to redskapsholdere, ekstra 
krokoppheng og sekkeholder med 
låsing. Vognen kan bygges opp etter 
kundens behov. Enkel montering. 
Leveres flatpakket.

art. 11055

H 103  b 58,5  D 77

GRAFITT GRÅ
METALLIC

dAvos
bØTTETRALLE

beregnet til standard 10-liters bøtte 
eller to mindre plastbakker. Leveres 
med redskapsholder, rekvisitakurv, 
plastbakke, poseholder og to 4-liters 
bøtter. Sammenleggbar. Enkel 
montering. Leveres flatpakket.  

art. 11028

H 89  b 63  D 33 

GRAFITT GRÅ
METALLIC

nAgAno
RENGjØRINGSVOGN

Enkel og praktisk rengjøringsvogn. 
Leveres med to 4-liters plastbøt-
ter, to sekkeholdere på 70 l og en 
20-liters hermetisk blå plastbakke. 
Kan også brukes utendørs. 

Tilleggsutstyr: art.81012- Lokk, 
art. 81013/81014 PVC-sekk 
blå og rød

art. 81000

H 110  b 60  D 67 

GRÅ

bLÅ 

RØD

cAlgAry 
PROFESjONELLRENGjØRINGSVOGN

Leveres med fire 4-liters plastbøt-
ter med lokk i forskjellige farger, 
lukket sekkeholder for to plast-
sekker på 75 l og to hermetiske 
20-liters plastbakker. Skapet har 
tre skuffer, to på 22 l og en på 
40 l. Låsbar dør. Kan også brukes 
utendørs. 

art. 81100

H 112  b 60  D 122 

GRÅ 

HVIT

bLÅ

RØD

GUL 

hAmAr 
HOTELLVOGN

Hotellvogn for rengjøring av 12–15 rom. 
Leveres med sekkeholder for sekk på 
120 l, to hyllesett og to låsbare dører. 
Sekkene tas ut sidelengs. Toppen egner 
seg godt for oppbevaring av glass / 
kopper / brosjyrer etc. Kan også brukes 
utendørs. Fleksibel montering etter 
kundens behov. Tilleggsutstyr: art. 
81314 PVC-sekk 120 liter grå

art. 81200

H 107  b 55  D 147

GRÅ

HVIT

sAlt lAke 
HOTELLVOGN

Hotellvogn for rengjøring av 8–12 rom. 
Leveres med sekkeholder for sekk på 120 
l, ett hyllesett med fleksibel montering og 
låsbar dør. Toppen egner seg godt for op-
pvevaring av glass / kopper / brosjyrer etc.
Sekken kan tas ut sidelengs. 

Kan også brukes utendørs. 

Tilleggsutstyr: art. 81314-Pvc-sekk 
120 liter grå

art. 81300

H 95  b 50  D 55

GRÅ

HVIT

rengjøringsvogner
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renholdsprodukter

DESIGNbEVISST

For Røros Produkter handler design om 
kreativ problemløsning. Et godt designet 
produkt kombinerer det funksjonelle med 
det praktiske, økonomiske, miljøvennlige 
og estetiske. Våre produkter skal fortelle 
tydelig om sin funksjon, gjøre hverdagen 
lettere for brukerne og være så vakre at 
de ikke behøver å stues vekk. 

Med solid fagkompetanse og høye 
kvalitetskrav som fundament gir vi både 
nysgjerrighet, utforskning og skaperlyst 
spillerom i prosessen  fram til det 
ferdige produktet. 

betraktet på denne måten blir design en 
samfunnsnyttig kraft som peker fram 
mot utvikling og nyskapning.

 produktkatalog       8.4



 nettsider       8.5



 nettsider - flipbook       8.5



Trykkfarger
cmyk-farger, som står for cyan, magenta, gul og svart, 
er de fire fargene som brukes for å lage flerfarget trykk 
på papir, kartong, emballasje og lignende.

pms-farger (pantone-farger) er et internasjonalt farge-
system for sikring av enkelt farger. pms-farger brukes 
når trykksaker skal ha en- eller tofarget trykk, eller når 
en spesiell farge skal opptre likt gjennom et større 
opplag. pms-farger brukes også til silketrykk ved 
produksjon av ulike profilartikler som f.eks. 
t-skjorter og krus.

Skjermfarger
rgb-farger, som står for rød, grønn og blå, er farger 
som brukes på skjerm. det gjelder for eksempel for 
internett, i microsoft  word, powerpoint med mer

Farger til andre typer produksjon
ral-farger er pulverfarger som brukes til lakkering av 
for eksempel metallskilt. Her finnes det færre farger å 
velge mellom og derfor vil ikke alltid disse fargene være 
nøyaktig lik trykk- og internettfargene.

Foliefarger
folie brukes på for eksempel bildekor, skilting med mer. 
I likhet med RAL-fargene finnes det færre foliefarger å 
velge mellom og derfor vil ikke alltid disse fargene 
være nøyaktig lik trykk- og internettfargene. 
 
 

 

Visuell profil
Denne visuelle profilen er utviklet 
av form til fjells as, designbyrået 
på Røros. Alt materiale til profilen 
finnes på vedlagte DVD. Eventuelle 
spørsmål om profilen kan rettes til: 

form til fjells as
tlf. 72 41 77 73
tollef bredals vei 13, 7374 røros
kontakt@formtilfjells.no
www.formtilfjells.no

Print: Øien & Indergaard AS
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