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Staande 
veiligheidsasbakken
• Staande asbak met poedercoating voor 

binnen- en buitentoepassing
• Zelfdovend
• Nylon coating ter bescherming tegen krassen 

op de behuizing en sokkel

Inhoud asbak: 16 l. Hoogte: 984 mm. 
Breedte: 406 mm. Diepte: 406 mm. 
Kleur asbak: zwart. Materiaal van 
de asbak: aluminium. Uitvoering 
asbak: staande asbak. Gewicht: 9.07 kg. 
Bevestigingsmethode: met standvoet. 
Eigenschap: vlamdovend / met zand te vullen. 
Materiaal binnenemmer: plaatstaal, verzinkt. 
Ø voet: 406 mm. Oppervlak: poedercoating. 
Uitrusting: binnenemmer. 

Nr. 479 773 3H € 153,-

Aluminium asbakzuilen
• Plaatsbesparende asbakken in fraai design
• Eenvoudig legen zonder sleutel of gereedschap
• Zware voet (Ø 324 mm) voor optimale stabiliteit

Inhoud asbak: 4 l. Hoogte: 1041 mm. Kleur 
asbak: zwart. Materiaal van de asbak: aluminium. 
Uitvoering asbak: staande asbak. Gewicht: 10.1 kg. 
Dak. Ø voet: 324 mm. Oppervlak: poedercoating. 

 4 Nr. 605 471 3H € 153,-

Staande asbakken, veilig 
en gebruiksvriendelijk
• 360°-inworp en een groot doofvlak van roestvast staal
• Grote inhoud – lage gebruikskosten
• Eenvoudig legen – zonder contact met 

de sigarettenpeuken

Kleur asbak: zwart / zilverkleurig. Materiaal van 
de asbak: plaatstaal, elektrolytisch verzinkt. Uitvoering 
asbak: staande asbak. Bevestigingsmethode: bevestiging 
op de bodem. Dak. Eigenschap: afsluitbaar. 
Oppervlak: poedercoating. 

Inhoud asbak: 15.5 l. Hoogte: 1000 mm. Gewicht: 9.1 kg. 
Ø voet: 330 mm. Uitrusting: binnenemmer. 

 4 Nr. 605 469 3H € 219,-

Inhoud asbak: 25.4 l. Hoogte: 1010 mm. Gewicht: 12.9 kg. 
Ø voet: 400 mm. 

 4 Nr. 605 470 3H € 229,-

Moderne roestvast 
stalen asbakken
• Grote voet, verankering aan de vloer 

mogelijk, afsluitbaar
• Grote inhoud – lage gebruikskosten
• Eenvoudig legen – zonder contact met 

de sigarettenpeuken

Inhoud asbak: 4.9 l. Hoogte: 1000 mm. 
Materiaal van de asbak: roestvast 
staal. Kleur asbak: zilverkleurig / 
zwart. Uitvoering asbak: staande 
asbak. Gewicht: 9.1 kg. 

Meer keuze 
online!

Moderne roestvast stalen 
wandasbakken
• Gebruiksvriendelijke, veilige en afsluitbare asbak
• Eenvoudig legen – zonder contact met 

de sigarettenpeuken
• Grote doofvlakken van roestvast staal 

en 360°-inwerpopening

Inhoud asbak: 2.3 l. Materiaal: roestvast 
staal. Kleur asbak: zilverkleurig / 
zwart. Uitvoering asbak: wandasbak. 
Bevestigingsmethode: wandmontage. 
Hoogte: 460 mm. Gewicht: 4.5 kg. Dak. 
Diameter: 300 mm. Eigenschap: afsluitbaar. 
Materiaaleigenschap: roestvast. 

 4 Nr. 605 472 3H € 155,-

Bevestigingsmethode: bevestiging op de 
bodem. Dak. Eigenschap: afsluitbaar. Materiaal 
voet: plaatstaal, met poedercoating. Voetkleur: zwart. 
Materiaaleigenschap: roestvast. Diameter: 400 mm. 

 4 Nr. 605 467 3H € 261,-
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