
31

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl 

Verwarmd en geïsoleerd

VariGrip haspelkast voorzien van isolatiemateriaal, thermostaat en verwarmingselement. 
Geschikt voor situaties waarbij de kast wordt geplaatst in niet-vorstvrije overdekte ruimten, 
zoals parkeergarages. Het verwarmingselement is toereikend voor temperaturen tot -20°C. 
Op aanvraag zijn spatwaterdichte kunststof kasten leverbaar voor toepassing in de open 
lucht.

De VariGrip Basic kast heeft naast een fraaie vormgeving een unieke scharnierconstructie 
die openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. De haspelkast is 
geschikt voor een zwenkbaar haspel en is standaard linksscharnierend met de watertoe-
voer aan de scharnierzijde. De kasten zijn vervaardigd van Zincor-plaat, afgewerkt met een 
witte (RAL9010) poedercoating. De toegepaste Zincor-plaat biedt een hogere weerstand 
tegen corrosie door de elektrolytische zinkbehandeling van het metaal. Bovendien biedt 
de poedercoating optimale bescherming tegen mechanische beschadiging en is uitstekend 
overschilderbaar.

De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer. Naar wens kunnen de 
kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze com-
binatiekasten zijn voorzien van een separaat compartiment (niet geïsoleerd en verwarmd) 
van 300 mm breed.

• Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
• Handgreep, blauw RAL5013
• Deur over een hoek van ruim 170° te openen
• Kasten standaard linksscharnierend
• Montagepunten voor zwenkbaar haspel
• Geheel inwendig geïsoleerd. Uitgezonderd het blussercompartiment
• Verwarmingselement met ingebouwde thermostaat (220V) 
• Knock-out gaten voor watertoevoer
• Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd
• Levering exclusief haspel en montageset
• Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

VariGrip Basic haspelkasten

VariGrip Basic haspelkasten, geïsoleerd, 
met standaard brandslanghaspel

Haspel Montageset

Zwenkbaar

Slangmaat Bladmaat Ø 
(mm)

Artikel-
nummer

Diepte (mm.) Artikelnummer Artikelnummer

20 m ¾” 600 613200
185 240185 130003

225, combi 242225 130003

25 m ¾” 600 513256
185 240185 130003

225, combi 242225 130003

30 m ¾” 600 513306
225 240225 130003

225, combi 242225 130003

20 m 1” 600 614206
225 240225 130004

225, combi 242225 130004

25 m 1” 600 614256
225 240225 130004

225, combi 242225 130004

30 m 1” 650 614300
225 240225 130004

225, combi 242225 130004

Daglijsten voor inbouw
Afmetingen (mm) Kleur Artikelnummer

790x790 wit RAL9010 140790
790x1090 wit RAL9010 141090


