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VI HAVNER 
STADIG I 
UVÆR
Vi er en samling av vedlikeholdsfrie møbler i galvanisert stål 
og aluminium. Vi er robuste og tøffe og trives best ute. For 
eksempel på gater og torg, på golfbaner og campingplasser. 
Vi står stabilt og holder lenge. I all slags vær. Vi er sosiale og 
innbydende. Test oss gjerne.

MØBLER 365 
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BORE
Bore er et stabilt benkebord tilpasset rasteplasser og
uteserveringer. Et robust møbel produsert i vedlikeholdsfritt 
aluminium, med stativ i galvanisert stål. Et praktisk produkt 
som ikke krever noe vedlikehold. Leveres ferdig montert.

Møbler til rasteplass i aluminium

MÅL
Lengde 1500 mm
Dybde 1920 mm
Høyde 819 mm
Sittehøyde 454 mm

VEKT
44 kg

FARGE & MATERIALE
Aluminium & 
galvanisert stål

aluminium med slite- 
sterkt dekortrykk (rød 
bøk)

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

1920

454

819

1500
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MÅL
Egil / Beda / Brage
Lengde
1500 / 1705 / 1498 mm

Dybde
865 / 583 / 375 mm

Høyde 
755 / 939 / 306 mm

VEKT
Egil / Beda / Brage
22 / 48 / 22 kg

FARGE & MATERIALE
Aluminium
Standardfarger for stativ

aluminium med slite-
sterkt dekortrykk (Rød 
bøk)

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

EGIL / BEDA / BRAGE
Møbler til rasteplass i aluminium

EGIL – bord
Egil er et vedlikeholdsfritt aluminiumsbord som står stabilt 
på offentlige områder og uteplasser.  

BEDA – Benk med ryggstøtte
Beda aluminiums-benk er et vedlikeholdsfritt møbel som 
trives på golfbaner og i parker. Benken kan fås med eller 
uten armlener.

BRAGE – Benk uten ryggstøtte
Brage er en aluminiumsbenk som enten kan monteres
på stativ, eller monteres på en vegg.

Samtlige produkter er stabile, praktiske og lette å montere.
Forankring, se side 50-53.

1705

939

583

1498 375

306

755

1500 865
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MÅL
Lengde 1590 mm
Dybde 460 mm
Høyde 820 mm
Sittehøyde 430 mm

VEKT
46 kg

FARGE OG MATERIALE
Galvanisert stål

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

BONUM
Benk i stål

Bonum er en stabil og robust benk produsert i galvanisert
stål. Det tøffe designet passer for både inne- og utendørs 
bruk. Egner seg for offentlige miljøer, som gater, torg, golf-
baner, rasteplasser, campingplasser, badeplasser – eller for 
privat bruk. Benken er vedlikeholdsfri og selvfølgelig like 
praktisk og lett å montere som de øvrige utendørsmøblene. 
Gitteret slipper igjennom regn og snø, og gir en god sitte- 
komfort året rundt.

820

430

1590 460



1514

MÅL
Lengde 1920 mm
Dybde 1300 mm
Høyde 860 mm
Sittehøyde 450 mm

VEKT
72 kg

FARGE OG MATERIALE
Galvanisert stål

BONUM DUO
Møbel for rasteplass i stål

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Bonum Duo er et møbel av gitter produsert i galvanisert 
stål. Står bra på parkeringsplasser, ved kiosker, gatekjøkken, 
restauranter, campingplasser, badeplasser, skianlegg – eller 

ta en pause. Gitteret slipper igjennom regn og snø og gir 
en god sittekomfort året rundt.

1920

1300

860

450
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Vi skaper orden og holder sykkeltyvene på avstand. Vi er funksjonelle og 
smarte, produsert i vedlikeholdsfrie materialer. Dessuten er vi oppbygd som 
et modulsystem og tilpasser oss lett etter dine ønsker. Vi blir stående der du 
plasserer oss, montert på betongfundamenter. Eller så kommer vi direkte til 
deg, ferdig montert på en betongplate.

VI TÅLER Å 
STYRES OG 
STELLES MED

SYKKEL



1918

YMER
Ymer er et vedlikeholdsfritt sykkelskur, konstruert som et 
modulsystem, som gjør det enkelt å tilpasse individuelle 
behov og forutsetninger. Det kan monteres på stedet med  
betongfundamenter eller leveres ferdig montert på betongplate 
(Gjelder maks modulens lengde)

Den minste størrelsen gir plass for ni sykler og hver tilleggs-
modul på 2 m, gir plass til ytterligere fem sykler. Sykkelsku-

Konstruksjonen har en ramme i pulverlakkert aluminium. 
Veggene fylles med en perforert aluminiumsplate som stan-
dard, men det kan også med stor fordel brukes herdet glass. 
Taket er som standard levert med kanalplast, men kan også
fås med sedum om ønskelig.

Forankring/feste, se side 50-53 

Sykkelskur

MÅL
Lengde 2000 mm/modul
Dybde 2806 mm
Høyde 2177 mm

FARGE & MATERIALE
Pulverlakkert aluminium
Standardfarger

TILVALG
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Glass
LED-belysning
Sedumtak

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

4500

2177

2806
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TELLUS DUO SYKKEL
Tellus Duo Sykkel er en helt ny form for sykkelparkering 
som takket være glasset i veggene, gjør at det smelter 

alter-
nativ når en har behov for et større antall sykler under 
tak.

Konstruksjonen er enkel, smart og vedlikeholdsfri, med 
en ramme i pulverlakkert aluminium. Veggene fylles 
med herdet glass, alternativt perstorpslaminat eller 
perforert aluminiumsplate. 

Forankring/feste, se side 50-53.

Sykkelhus 

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

MÅL
Lengde 2140 mm/modul
Dybde 3114 >7114 mm
Høyde 3036 mm 

FARGE OG MATERIALE
Pulverlakkert aluminium
Standardfarger

Standardfarger vegger
(perstopslaminat)

TILVALG
Dør
LED-belysning
Fuglebesk. under tak
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Herdet glass

7114

3036

9060
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MÅL
Lengde 200 mm
Dybde 10 mm
Høyde 850 mm

VEKT
15 kg

FARGE OG MATERIALE
Lakkert, galvanisert 
stål

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Rammelås har blitt utviklet for sykler i bysentrum, f.eks. 
på torg, ved togstasjoner, ved gallerier og butikker. 
Sykkelbuen løser problemet med tyveri. Produktet 
produseres i laserskåret stålplate som galvaniseres 
før den blir pulverlakkert. Den kan enten støpes fast til
grunnen eller monteres på en støpt betongplate.
Uansett valg så er produktet lett å montere og står stabilt 
og vedlikeholdsfritt når den vel er på plass.
Kan leveres i valgfri farge.

RAMMELÅS
Sykkelbue

200 200 20010 10 10

1250
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VELOPARK
Sykkelstativ

MÅL
Lengde 5100 mm
Dybde 2100 mm
Høyde 930 mm

FARGE OG MATERIALE
Galvanisert stål &
lakkert aluminium
Standardfarger

TILVALG
Rambo låsebøyle

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Velopark er et vedlikeholdsfritt produkt som gir en ryddig
sykkelparkering i et bymiljø. Sykkelstativet synes på lang

av en sykkel. Det står stabilt og bra på torget, ved tog-
stasjoner og i gatemiljøer. Det er også godt egnet på alle 
plasser hvor man vil gi en forbedret mulighet for et tydelig 
frittstående parkeringsalternativ.

Hjulholderen og låsebøylen, som gjør det enkelt å låse fast 
sykkelen, er i galvanisert stål. Velg mellom svart plastlokk 
eller kule av massiv aluminium som avslutning på stolpene.

Forankring/feste, se side 50-53 

5105

905

2105
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HJULHOLDER/RAMBO
Sykkelstativ

MÅL
Rambo / Hjulholdere
Lengde 165 / 84 mm
Dybde 727 / 300 mm
Høyde 650 / 415 mm

VEKT
Rambo / Hjulholdere
3,2 / 1,7 kg

MATERIALE
Galvanisert stål

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Våre hjulholdere, produsert i galvanisert stål kan monte-
res rett ut fra vegg eller i en 45o vinkel, på et frittstående 
sykkelstativ eller på vegg/fasade.

Rambo er en låsebøyle tilpasset montering sammen med 
den ordinære hjulholderen. Minimerer risikoen for tyveri og 
gjør det enkelt å låse sykkelen.

165 727

650

84 300

415
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BIKE
Sykkelstativ

MÅL
Enkel / Dobbel
Lengde 2000 / 2000 mm
Dybde 365 / 630 mm
Høyde 626 / 626 mm

FARGE OG MATERIALE
Galvanisert stål &
lakkert aluminium.
Standardfarger

TILVALG
Kule som stolpe-
avslutning
Rambo låsebøyle

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Bike er et vedlikeholdsfritt, stabilt og lettmontert sykkel-
stativ, produsert i pulverlakkert aluminium og med hjul-
holdere av galvanisert stål. Det leveres i seksjoner med 
fem plasser, komplett med betongfundament. Velg mellom 
svart plastlokk eller kule av aluminium som avslutning på 
stoplene.

Den minste utgaven gir plass for fem sykler, men kan 
bygges ut med seksjoner på to meter, som hver gir plass 
til ytterligere fem sykler. Bike kan også leveres som en 
dobbeltsidig variant.

2105

605

399
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AERO
Sykkelpumpe

MÅL
Lengde 745 mm
Dybde 500 mm
Høyde 932 mm

VEKT
38 kg

FARGE OG MATERIALE
Aluminium
Standardfarge

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Aero er en kompressorpumpe, som enkelt aktiveres med 
en trykknapp – og forblir aktiv i 2 min, styrt av et tidsrelé.
Tidsinnstillingen gjør at pumpen beskyttes mot havari ved 
et eventuelt brudd på slangen. Luft fylles automatisk når 
pumpen aktiveres.

Aero er utstyrt med en armert luftslange og håndtak med 
munnstykke for både sykkel- og bilventil. Kan monteres 
på betongfundament, fotplate, eller ferdig montert på en 
betongplate.

745

805

400
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MJØLNER
Pullert 

Et produkt som står godt fast der du plasserer den. Stabil,
lettmontert og helt vedlikeholdsfri, produsert i lakkert 

Lett å montere på enten betongfundament eller fotplate.

MÅL
Diameter 105 mm
Høyde 900 mm

VEKT
3 kg

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

TILVALG
Kule som stolpe-
avslutning

900

105

MER INFORMASJON
www.zenzo.no
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CARPO
Parkeringsgjerde

Carpo er et vedlikeholdsfritt og lettmontert gjerde for par-
-

mørket og i skumringen.

MÅL
Lengde 3105 mm
Dybde 105 mm
Høyde 605 mm

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

TILVALG
Kule som stolpe-
avslutning

3105

605

105

MER INFORMASJON
www.zenzo.no
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Vi tåler mye slitasje, uten å bli påvirket av alle årets værforand-
ringer. Vi er vedlikeholdsfrie, stilige, praktiske og enkle å montere. 
Vår ramme er produsert i pulverlakkert aluminium, og våre vegger 
er fylt med høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplate, men de 
kan også leveres med herdet glass. Vårt tak leveres som standard 
med kanalplast, men kan også leveres med sedum.

Det går raskt å montere oss. Vi står bra på betongfundamenter, 
men mange velger å støpe en betongplate for å forenkle monte-
ringen og vedlikeholdet av oss når vi er vel på plass. Var det noe 
mer vi skulle fortelle? Bare det at vi blir produsert på en fabrikk i 
Alvesta i svenske Småland.

37

VI ER
POTENTE
OG VÆR-
BESTANDIGE

AVFALLSHUS/MILJØHUS
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TELLUS 30/37
Avfallshus/Miljøhus

på 3 eller 3,7 meter mellom stolpene. De kan fås i stør-
relser fra 6 til 50 kvm og fungerer bra som avfallshus, 
miljøhus eller sykkeloppbevaring. Systemet kan enkelt 
kombineres ut ifra egne behov eller forutsetninger,
f.eks. kan en modul brukes for kildesortering og den 
andre til sykkelparkering.

Praktisk og vedlikeholdsfritt og enkelt å montere, se mer 
på side 50-53.

MÅL
Tellus 30/37
Lengde 2140 mm/modul
Dybde 3716 / 4562 mm
Høyde 2510 / 2530 mm

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

Standardfarger vegger
(perstopslaminat)

TILVALG
Dør
LED-belysning
Fuglebesk. under tak
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Herdet glass
Avfallsinnkast

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

Tellus 30

Tellus 30/37 byggbarhet

3716 4780

2510

Tellus 37

4562

2530

4780

På vår hjemmeside kan du tegne din egen modell av 
Tellus 30 eller 37, www.zenzo.no
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TELLUS FUNKIS 30/37
Tellus Funkis 30/37 er en moderne lagerhusløsning 
med skråtak som lett kan integreres i nyere og moderne 
bebyggelser.

Tellus er en lagerhusløsning som egner seg både som 
avfallshus, sykkelskur eller som et helt vanlig lagerrom. 
Tellus kan bygges i størrelser fra 6 til 50 kvm. Tellus 
Funkis 30/37 kan kombineres slik at en modul brukes 
som kildesortering av avfall, et annet til sykkelskur og det 
tredje som et redskapsskjul.

Praktisk, vedlikeholdsfritt og enkelt å montere, se mer på 
side 50-53.

Avfallshus/Miljøhus

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

MÅL
Tellus Funkis 30/37
Lengde 2140 mm/modul
Dybde 3702 / 4413 mm
Høyde 2660 / 2644 mm

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

Standardfarger vegger
(perstopslaminat)

TILVALG
Dør
LED-belysning
Fuglebesk. under tak
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Herdet glass
Avfallsinnkast

4413 4780

2644

På vår hjemmeside kan du tegne din egen modell av 
Tellus Funkis 30 eller 37, www.zenzo.no
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TELLUS ALPHA 30/37
Tellus Alpha 30/37 er et vedlikeholdsfritt lagerrom/bod 

alternativt sedumtak. Huset er 3 eller 3,75 m i bredde, 
-

ter i Tellus-familien. Det kan vokse fra 6 kvm til 50 kvm 
og tilpasses med skillevegger helt etter dine behov.

Veggene fylles med høytrykkslaminat, perforert alumini-
umsplate eller herdet glass.

Praktisk, vedlikeholdsfritt og enkelt å montere, se mer på 
side 50-53.

Avfallshus/Miljøhus

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

MÅL
Tellus Alpha 30/37
Lengde 2140 mm/modul
Dybde 3655 / 4399 mm
Høyde 2877 / 2984 mm

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

Standardfarger vegger
(perstopslaminat)

TILVALG
Dør
LED-belysning
Fuglebesk. under tak
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Herdet glass
Avfallsinnkast

4399

2984

5037



4544

TELLUS DUO MILJØ
Avfallshus/Miljøhus

Tellus Duo Miljø er det største lagerhuset i Weland’s ute-
miljøsortimentet, 50–100 kvm. Det er stabilt konstruert
i et vedlikeholdsfritt materiale, og har plass til mye. 
Fungerer like bra som sykkelskur så vel som en utendørs-
bod eller et avfallshus.

Lagerhuset kan utformes med buet tak eller med en mer 
funkisinspirert form. I likhet med øvrige hus i Tellus-
familien så bygges det i moduler som enkelt kan tilpasses 
dine behov.

Enkelt å montere, se side 50-53.

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

MÅL
Lengde 2140 mm/modul
Dybde 7144 mm
Høyde 3036 mm

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

Standardfarger vegger
(perstopslaminat)

TILVALG
Dør
LED-belysning
Fuglebesk. under tak
Hjulholdere
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Herdet glass
Avfallsinnkast

7114

3036

9060
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Vi er en gjeng som ikke er redd for litt skitt. Vi står trygt, alle 
dager i året, i regn eller snø, sol eller storm. Vi er smart kon-
struert og du vet hvor du har oss. Vi rømmer ikke, men rommer 
mye. Vi holder det rent og ryddig rundt oss, og gjør din hverdag 
litt enklere. Bruk oss.

47

VI TAR 
GJERNE
LITT SKITT

AVFALLSBEHOLDER/ASKEBEGER
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MÅL
Lengde 422 mm
Dybde 264 mm
Høyde 540 mm

VEKT
8,7 kg

FARGE & MATERIALE
Lakkert aluminium
Standardfarger

TILVALG
Innkast beskyttelse 
Lokk
Stativ med fundament

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

HEDE
Hede er en avfallsbeholder i pulverlakkert aluminium, 
tilpasset for offentlige miljøer. Den er låsbar med tøm-
ming nedover og rommer ca. 35 liter. Hede kan enten 
monteres på veggen eller på et frittstående stativ med 
betongfundament.

Avfallsbeholder

400

540

260
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FYRE
Askebeger

Fyre er produsert i pulverlakkert aluminium, med rist 
i rustfritt stål. Utstyrt med en innerbeholder som gjør 
tømmingen enkel. Kan monteres på vegg eller stolpe.

MÅL
Bredde 110 mm
Dybde 110 mm
Høyde 270 mm

VEKT
1,5 kg

FARGE & MATERIALE 
Lakkert aluminium

TILVALG
Regn beskyttelse

MER INFORMASJON
www.zenzo.no

110

270

110
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INSTALLASJON
Vi står stødig i alle fundament. Når regnet faller, snøen virvler
og vinden uler, står vi fortsatt. Vi er pålitelige i all slags vær,
i vått og tørt. Men det er viktig at du forankrer oss riktig fra starten.

53
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www.zenzo.no

Det er enkelt å håndtere og montere våre
produkter, men det er viktig at de forankres 
på riktig måte, ifølge instruksjonen som følger 
med leveransen. Korrekt monterte produkter 
står stabilt, trygt og sikkert, gjennom alle år og 
årstider.

Våre produkter kan tilpasses for installasjon på 

betongfundament eller fotplate. Kontakt oss 
gjerne for å få råd om hva som passer best for 
ditt produkt – og dine behov. Selvfølgelig kan vi 
også hjelpe deg med den praktiske installasjonen.

Betongplate

Betongfundament

Fotplate

INSTALLASJON, 
FUNDAMENT 
OG FORANKRING
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VI ER HOLDBARE,
FOR DEG OG
FOR MILJØET
Vi tar ansvar for våre kunder og for vårt 
miljø. Vi er en pålitelig partner i et lang-
siktig samarbeide. Vår styrke er å alltid 
levere rett produkt, til rett tid, 
til rett pris. 

Våre produkter er vedlikeholdsfrie og 
kan gjenvinnes. Produsert i Småland i 
Sverige med stor viljekraft og følsomhet. 
Fokus på miljøet er en naturlig del av 
produksjonen, og vi arbeider konstant 

for å utvikle våre prosesser for en mer 
effektiv material- og energigjenvinning – 
og en bærekraftig utvikling for fremtiden. 
Vi følger utviklingen og oppdaterer vår 
produksjon kontinuerlig med den nyeste 
teknologien. Ikke bare for å oppfylle krav 
og forventninger, men for å overgå dem. 
365 dager i året.

Vi er godkjente CE-leverandører i henhold 
til EN 1090.

JEG TAR
ANSVAR
HELE ÅRET

www.zenzo.no
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Vi er en komplett leverandør med høy kunn-
-

sibelt og kan alltid tilpasses dine ønskemål.

All vår produksjon skjer i en fabrikk i Små-
land, med egne konstruktører og statiker. 
Du får vedlikeholdsfrie produkter direkte fra 
denne produksjonen og vi garanterer for 
kvaliteten. Vi i står alltid til tjeneste med 
å svare deg på dine spørsmål om våre 
produkter.

Vi produserer produkter som står stødig,
365 dager i året.

www.zenzo.no

VI BLIR
PRODUSERT 
I SMÅLAND 



BioBag Norge AS | Hovsveien  8, 1831 Askim
69 88 85 90 | post@zenzo.no | www.zenzo.no

VI HAVNER 
STADIG I  
HARDT VÆR
Vårt tilbud står sterkt gjennom alle år og årstider, vær og vind.
365 dager i året. Vårt utvalg omfatter vedlikeholdsfrie produkter
for varierende utemiljøer, som er praktiske og enkle å montere.
Vi er produsert hos Weland, i Småland i Sør-Sverige. 

www.zenzo.no

miljø
part of biobag group


