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VariGrip Basic haspelkasten, RVS, met RVS brandslanghaspel

Haspel Montageset

Vast Zwenkbaar

Slangmaat Bladmaat 
Ø (mm)

Artikel-
nummer

Diepte (mm.) Artikelnummer Artikel-
nummer

Artikel-
nummer

20 m ¾” 600 703200
135 270135 320200 n.v.t.
135 271135 n.v.t. 330003

225, combi 271225 320200 330003

25 m ¾” 600 703250
185 270185 320200 330003

225, combi 271225 320200 330003

30 m ¾” 600 703300
185 270185 320200 330003

225, combi 271225 320200 330003

20 m 1” 600 704200
225 270225 310202 330004

225, combi 271225 310202 330004

25 m 1” 600 704250
225 270225 310202 330004

225, combi 271225 310202 330004

30 m 1” 600 704300
225 270225 310202 330004

225, combi 271225 310202 330004

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm) Materiaal Artikelnummer
790x790 Hoekprofi el 25x25x3 mm. RVS 316L, geslepen 138790
790x1090 Hoekprofi el 25x25x3 mm. RVS 316L, geslepen 138090

Roestvast stalen uitvoering 

Speciaal voor toepassing in corrosieve omgevingen zoals in slachterijen en de chemische 
industrie. Het plaatwerk, RVS 316L, is standaard geslepen hetgeen garant staat voor een 
optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en tevens een mooi uiterlijk garandeert 
voor keuze uit esthetisch oogpunt.

Ook RVS heeft onderhoud nodig, denk hierbij aan agressieve industriële omgevingen en 
zwembaden.

De roestvast stalen haspelkast heeft een buitenliggende scharnierconstructie. De standaard 
uitvoering heeft een gladde, dichte deur waardoor de kast eenvoudig schoon te houden is.

In de haspelkasten kunnen naar keuze zowel zwenkbare als vaste haspels worden gemon-
teerd. Alle kasten, met uitzondering van de smalhaspelkast, zijn voorzien van zowel monta-
gepunten voor een vaste als zwenkbare montageset. De smalhaspelkast is leverbaar in twee 
uitvoeringen, één voor vaste en één voor zwenkbare haspelmontage. De haspelmontageset 
dient separaat besteld te worden. De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de 
watertoevoer en zijn symmetrisch en omkeerbaar. Naar wens kunnen de kasten worden 
geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn 
voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.

• Roestvast staal RVS 316L, geslepen
• Deur over een hoek van ruim 170° te openen
•  Montagepunten voor vast en zwenkbaar haspel, slanggeleider en straalpijphouder
• Knock-out gaten voor watertoevoer
•  Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan een separate RVS daglijst worden geleverd
• Levering exclusief haspel en montageset
• Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

VariGrip Basic haspelkasten

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


