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Zeer fraaie haspelkast voorzien van een rookglazen deur. Het oppervlak van de deur is ge-
straald met uitzondering van een cirkel in het midden van de deur waardoor de haspel duide-
lijk zichtbaar is. De speciale scharnierconstructie zorgt ervoor dat de deur over een hoek van 
180° geopend kan worden. De kast is vervaardigd van Zincor-plaat, afgewerkt met een witte 
(RAL9010) poedercoating. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. De bevestigingspunten 
voor de haspel, de slanggeleider en de straalpijphouder zijn reeds aangebracht. Elke kast 
heeft bovendien meerdere voorgestanste gaten (knock-out gaten) voor de doorvoer van de 
toevoerleiding. Haspelkasten met glazen deur zijn uitsluitend geschikt voor vaste haspelmon-
tage. De kast is geheel symmetrisch en omkeerbaar.

De haspelkast is tevens leverbaar met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze 
combinatiekast is voorzien van een compartiment van 300 mm breed, eveneens afgesloten 
door een gestraalde glazen deur met helder middendeel.

• Rookglazen deur, gestraald met heldere middencirkel
• Scharnieren en handgreep chroomkleurig
• Deur over een hoek van 180° te openen
• Kastromp poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
• Geschikt voor vaste haspelmontage met fl exibele watertoevoerslang
• Montagepunten voor haspel, slanggeleider en straalpijphouder
• Knock-out gaten voor watertoevoer
• Geschikt voor op- en inbouw, 
• Bij inbouw kan een separate daglijst worden geleverd
• Levering exclusief haspel en montageset
• Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

Haspelkast met glazen deur

Haspelkasten met glazen deur, met RVS brandslanghaspel

Haspel * Kast Montageset **

Vast

Slangmaat Bladmaat 
Ø (mm)

Artikel-
nummer

Diepte (mm.) Artikelnummer Artikelnummer

20 m ¾” 600 643202
135 156135 520200

225, combi 156226 520200

30 m 1” 600 644308
225 156225 610202

225, combi 156226 610202
* Met zwarte Black Duty slang
**Montageset ook in RVS uitvoering leverbaar

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm) Kleur Artikelnummer
790x790 wit RAL9010 140790
790x1090 wit RAL9010 141090

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


