
ACTIE CLASSIC STANDAARD

V e i l i g h e i d s t e c h n i e k

* Deze aanbieding is geldig t/m 30-04-2017  Franko levering, 1e deur begane grond, excl. 21%  BTW

Details
 » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor 

opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8 

 » be- en ontluchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij 

een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm

 » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer

 » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met 

de binnen inrichting

 » draaideuren blijven in elke positie geopend maar zijn beveiligd 

met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren 

automatisch sluit

 » kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen 

van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te transpor-

teren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)

 » cilinderslot

Brandveiligheidskasten
Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau 
getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken 
toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

 » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 

1363-1 en NEN EN 14727

 » deuren en lades zijn 80.000x getest (openen bij nor-

maal gebruik). Onze kasten hebben een levensduur van 

22 jaar!

 » geventileerd op 4 niveaus

CLASSIC XL1
4 legborden, bodemopvangbak en sokkel.

Buiten afmetingen: 1194x612x2085mm
Binnen afmetingen: 1098x469x1700mm

Classic 29-201267-030

€ 2.070,-
One-Hand 29-201265-030

€ 2.040

CLASSIC XL2
8 legborden, 2 bodemopvangbakken, 
middenwand en sokkel.
Buiten afmetingen: 1194x612x2085mm
Binnen afmetingen: 1098x469x1700mm

Classic 29-201267-032

€ 2.290,-
One-Hand 29-201265-032

€ 2.260,-

De vleugeldeuren van de ‘one-hand’ modellen gaan met 
één handbeweging tegelijkertijd open. De standaard 
modellen zijn voorzien van 2 handgrepen. In geval van 
brand sluiten de deuren automatisch!

CLASSIC M
4 legborden, bodemopvangbak en sokkel.

Buiten afmetingen: 594x612x2085mm
Binnen afmetingen: 498x469x1700mm

Links draaiend 29-200667-030L

€ 1.635,-

CLASSIC L
Speciale breedte 894mm
4 legborden, bodemopvangbak en sokkel.
Buiten afmetingen: 894x612x2085mm
Binnen afmetingen: 798x469x1700mm

Classic 29-200967-030

€ 1.975,-
One-Hand 29-200965-030

€ 1.950,-


