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Kleur asbak  beige grijs zwart
  Nr.

 €
 4 607 048 3H

157.-
 4 607 047 3H

157.-
 4 607 049 3H

157.-
Toebehoren     
Speciale afvalzakken met aluminium 
coating   Nr.
 €

 4 944 677 3H
209.-

 4 944 677 3H
209.-

 4 944 677 3H
209.-

VE   50 st. 50 st. 50 st.

Staande veiligheidsasbakken
• Van uiterst robuuste, speciale brandvertragende kunststof
• Zelfdovend door verminderde zuurstoftoevoer
• Roestvast stalen rooster voor het uitdrukken van sigaretten

Staande veiligheidsasbakken
• Van uiterst robuuste, speciale brandvertragende 

kunststof
• Zelfdovend door verminderde zuurstoftoevoer
• Tegen regen beschermde inwerpopening aan beide 

zijden, Ø 38 mm

Inhoud asbak: 15 l. Hoogte: 980 mm.  
Materiaal van de asbak: speciale kunststof.  
Uitvoering asbak: staande asbak. 
Gewicht: 3.63 kg. Bevestigingsmethode: vrije 
opstelling. Eigenschap: vlamdovend. Materiaal 
binnenemmer: plaatstaal, verzinkt. Ø voet: 420 mm. 
Uitrusting: binnenemmer. 

Kleur asbak: grijs. 
 4 Nr. 927 188 3H € 131.-

Kleur asbak: zwart. 
 4 Nr. 927 189 3H € 131.-

Kleur asbak: groen. 
 4 Nr. 927 190 3H € 131.-

Roestvast stalen 
staande asbakken
• Duurzame en hoogwaardige constructie
• Inclusief bodembevestiging 

en driekantsleutel

Inhoud asbak: 3.8 l. Hoogte: 1100 mm. 
Materiaal van de asbak: roestvast staal. 
Kleur asbak: zilverkleurig. Diameter 
asbak: 102 mm. Gewicht: 6.32 kg. 
Bevestigingsmethode: bodembevestiging. 
Eigenschap: afsluitbaar. Ø voet: 200 mm. 
Materiaaleigenschap: roestvast. 

 4 Nr. 569 885 3H € 157.-

Roestvast stalen 
staande asbakken  
met dak
• Duurzame en hoogwaardige constructie 

met dak
• Inclusief bodembevestiging 

en driekantsleutel

Inhoud asbak: 1.5 l. Hoogte: 1100 mm. 
Materiaal van de asbak: roestvast staal. 
Kleur asbak: zilverkleurig. Diameter 
asbak: 76 mm. Gewicht: 5.2 kg. 
Bevestigingsmethode: bodembevestiging. 
Eigenschap: afsluitbaar. Ø voet: 178 mm. 
Materiaaleigenschap: roestvast. 

 4 Nr. 569 884 3H € 167.-

 

€ 131.-
Nr. 927 188 3H

Wandasbakken van 
roestvast staal met dak
• Duurzame, hoogwaardige constructie 

met beschermend dak
• Inclusief driekantsleutel

Inhoud asbak: 2 l. Materiaal: roestvast 
staal. Kleur asbak: zilverkleurig. 
Hoogte: 460 mm. Breedte: 105 mm. 
Gewicht: 1.23 kg. Diameter: 75 mm. 
Eigenschap: afsluitbaar. 
Materiaaleigenschap: roestvast. 

 4 Nr. 569 882 3H € 99.90

Inhoud asbak: 15 l. Hoogte: 965 mm.  
Materiaal van de asbak: kunststof.  
Uitvoering asbak: staande asbak. Gewicht: 4.5 kg. 
Bevestigingsmethode: vrije opstelling. Dak. 
Eigenschap: vlamdovend. Ø voet: 305 mm. 
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