INBOUW HASPELKAST
I31-N

Brandslanghaspelkast
Saval inbouw haspelkasten worden niet alleen toegepast om de brandslanghaspel te beschermen, zij staan synoniem aan
functionele én visuele topkwaliteit. Daar waar hoge esthetische eisen aan het interieur worden gesteld zorgt een Saval
inbouw haspelkast ervoor dat de brandslanghaspel het beeld niet verstoort maar toch optimaal bereikbaar is in geval van
brand. Door de steunplaat op de achterwand zijn verdere verstevigingen niet nodig. De inbouwkasten zijn voorzien van
achterwand en daglijst. De Saval inbouw haspelkasten worden vervaardigd uit verzinkte staalplaat met een dikte van 1,5 mm
die garant staat voor een solide opbouw.
De inbouw haspelkast is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen - I31-N, I32-N of I33-N - variërend in inbouwdiepte van
122 millimeter (ideaal voor systeemwanden) t/m 264 millimeter.
Strakke vormgeving zonder uitstekende delen.
Links- en rechtsdraaiend te monteren, wateraanvoer van onderzijde of bovenzijde mogelijk.
2 sparingen t.b.v. de handbrandmelder (afdekkapjes verkrijgbaar in 3 kleuren).
Vervaardigd uit strakke staalplaat, voorzien van zinklaag en hechtprimer voor optimale conservering tijdens de bouw.

SPECIFICATIES
Productgroep

Haspelkast

Productfamilie

Brandslanghaspelkast

Kleur

Wit

Omgeving

Niet-corrosief

Afmetingen (h x b x d)

945 x 735 x 122 mm

Diameter

143 mm

Artikelnummer

8931211
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PICTOGRAM
BRANDSLANGHASPEL

HANDBRANDMELDER STEUN
VOOR INBOUW
HASPELKASTEN

PICTOGRAM
LEGIONELLAPREVENTIE

THERMALINT

DECO-D ROOD

DECO-D RVS BLANCO

DECO-D CHROOM

DECO-D RVS ROOD

DECO-D VERZINKT

DECO-S

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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