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Legbord over de volledige kastbreedte, in de
hoogte verstelbaar zonder gereedschap.

Buitenopslag voor een veilige opslag
(installatie) van maximaal 5 gasflessen
(50 l)
- Volgens PGS 15 (hoofdstuk 6: Opslag van

gasflessen)
- Bij een brandwerendheid van tenminste 

60 minuten van de wand (gevel) van het 
gebouw, mogen enkelwandige gasflessen
kasten direct tegen deze wand (gevel) 
worden opgesteld.

- Markering met waarschuwingssymbool
Constructie
- Hoogkwalitatieve plaatstaalconstructie 

met volledig gegalvaniseerd en poederge-
coat oppervlak voor een hoge bescher-
ming tegen corrosie, lichtgrijs, RAL 7035.

- Naar voren afhellend dak voorkomt afstro-
mend water en vervuiling van muren.

- Bodem van hoogwaardig roestvrij staal 
voor een optimale bescherming tegen 
mechanische schade.

- Verstelbare poten voor een eenvoudige 
nivellering. 

Draaideuren
- Grote openingshoek, binnenkant van de 

kast volledig zichtbaar.
- Vaste of scharnierende ramen als optie.

- Vergrendelbare draaihendel met robuust 
3-puntsslot als bescherming tegen diefstal
en manipulatie.

Binnenuitrusting
- Standaarduitrusting met C-rails voor de 

bevestiging van gasappendages.
- Flessenhouder met spanbanden voor gas-

flessen van 10 l en 50 l.
- 16 mogelijke doorvoerpunten voorzien in 

het plafond (diameter van 22 mm) voor 
leidingen.

- Doorvoerpunten afgesloten met kunststof 
doppen.

Ventilatie
- Effectieve natuurlijke ventilatie door ope-

ningen onder de deuren en in de 
achterwand.

Diverse toebehoren
- Legbord over de volledige kastbreedte 

(belastbaarheid 75 kg), in de hoogte ver-
stelbaar zonder gereedschap.

- opvanglegbord aan de zijkant voor kleine 
flessen (belastbaarheid 55 kg), in de 
hoogte verstelbaar zonder gereedschap.

- Vast gemonteerde oprijplaat.

Verstelbare poten voor eenvoudige nivellering 
op een oneffen vloer.

Opslag of opstellen van gasflessen
voor gebruik buiten.

Hoge bescherming tegen corrosie door een volledig gegalvaniseerd en poedergecoat 
oppervlak en een bodem van hoogwaardig roestvrij staal voor een optimale bescherming 
tegen mechanische schade.

‹‹‹ Gasflessenkasten

Enkelwandige glasflessenkasten

Gasflessenhouder voor de zijkant (optioneel), in
hoogte verstelbaar zonder gereedschap.

Oprijplaat (optioneel) in de kast bevestigd.
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Model LG.215.135 Enkelwandige gasflessenkast met standaard 
interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en armaturen zijn
niet bij de levering inbegrepen. (pag. 100)

Model LG.215.100 Enkelwandige gasflessenkast met standaard 
interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en armaturen zijn
niet bij de levering inbegrepen. (pag. 101)

Model LG.215.70 Enkelwandige gasflessenkast met 
standaard interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en arma-
turen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 101)

Gasflessenkasten ›››

Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen



100

60
0

60
0

1717
40

3
40

3
5050

47
0

47
0

13551355

øø22 (16x)22 (16x)

15x80 (=1200)15x80 (=1200)77.577.5

12
0

12
0

‹‹‹ Gasflessenkasten

Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen

Enkelwandige opstelkast voor 
gasflessen
Veilige buitenopslag van maximaal 5
gasflessen van 50 liter.

LG.215.135 
- Afmetingen B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1350 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 1345 x 370 x 2070

- Afmetingen dak B x D (in mm): 
1390 x 470

- Gewicht: ca. 138 kg.

Standaard interieur
- Achterwand voorzien van profielen 

voor montage van armaturen
- Inclusief 4 gasflessenhouders met 

spanbanden, geschikt voor gasflessen 
van 10 en van 50 liter.

- 16 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor 
gasleidingen in het dak.

- Doorvoeringen afgedicht met kunststof
dop.

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
LG.215.135 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur 2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035 1350 x 400 x 2150 12-1034 A

Toebehoren / extra´s
Legbord geëpoxeerd, grijs RAL 7035 1340 x 340 x 35 52-1035 A
Inrolklep voor LG.215.135 verzinkt 52-1022 A
Flessenhouder v. aan de zijkant,  1x10 L montage aan de zijwand 52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur A5, transparant 52-1012 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Model LG.215.135-F
Bestelnr. 12-1033 A: met standaard interieur, opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

bovenaanzicht LG.215.135
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Gasflessenkasten ›››

Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen

Enkelwandige opstelkast voor 
gasflessen
Veilige buitenopslag van maximaal 2 of
3 gasflessen van 50 liter.

LG.215.100 
- Afmetingen B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1000 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 995 x 370 x 2070

- Afmetingen dak B x D (in mm): 
1006 x 470

- Gewicht: ca. 113 kg.

Standaard interieur
- Achterwand voorzien van profielen 

voor montage van armaturen
- Inclusief 3 gasflessenhouders met 

spanbanden, geschikt voor gasflessen 
van 10 en van 50 liter.

- 12 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor 
gasleidingen in het dak.

- Doorvoeringen afgedicht met kunststof
dop.

LG.215.70 
- Afmetingen B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 700 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 695 x 370 x 2070

- Afmetingen dak B x D (in mm): 
706 x 470

- Gewicht: ca. 85 kg.

Standaard interieur
- Achterwand voorzien van profielen 

voor montage van armaturen
- Inclusief 2 gasflessenhouders met 

spanbanden, geschikt voor gasflessen 
van 10 en van 50 liter.

- 8 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor gas
leidingen in het dak.

- Doorvoeringen afgedicht met kunststof
dop.

Model LG.215.100-F
Bestelnr. 12-1035 A: met standaard interieur,
opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering
inbegrepen)

Model LG.215.70-F
Bestelnr. 12-1037 A: met standaard interieur,
opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering
inbegrepen)

bovenaanzicht
LG.215.100

bovenaanzicht
LG.215.70

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
LG.215.100 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur 2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035 1040 x 470 x 2150 12-1036 A
Toebehoren / extra´s
Legbord geëpoxeerd, grijs RAL 7035 990 x 340 x 35 52-1021 A
Inrolklep verzinkt 52-1024 A
Flessenhouder v. aan de zijkant,  1x10 L montage aan de zijwand 52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur A5, transparant 52-1012 A
LG.215.70 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur 2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035 740 x 740 x 2150 12-1038 A

Toebehoren / extra´s
Legbord geëpoxeerd, grijs RAL 7035 690 x 340 x 35 52-1037 A
Inrolklep verzinkt 52-1023 A
Flessenhouder v. aan de zijkant, 1x10 L montage aan de zijwand 52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur A5, transparant 52-1012 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen
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Enkelwandige gasflessenkast voor
buitenopslag van propaangasflessen

Geperforeerde uitvoering:
- Van thermisch verzinkt plaatstaal voor

hoge bestendigheid tegen corrosie
- Voorzien van gevarensymbool
- Gedemonteerde levering met

handleiding voor montage
- Afsluitbaar d.m.v. handgreep met

veiligheidsslot tegen diefstal en
onbevoegd gebruik

- Met achterwand, bodemrooster en
roosterlegbord

- Ventilatie door gaten in voor- en zijkant

Met enkele deur (model L.G.2845)
opslagcapaciteit:
4 x 33 kg of 10 x 11 kg of 18 x 5 kg
Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 840 x 690 x 1500
inwendig ca. 830 x 660 x 1470
Bestelnr. 12-1043 A

Met dubbele deur (model L.G.2846)
opslagcapaciteit:
9 x 33 kg of 20 x 11 kg of 36 x 5 kg.
Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1680 x 690 x 1500
inwendig ca. 1660 x 660 x 1470
Bestelnr. 12-1044 A

Gesloten uitvoering:
- Van thermisch verzinkt plaatstaal voor

hoge bestendigheid tegen corrosie
- Voorzien van gevarensymbool
- Gedemonteerde levering met

handleiding voor montage
- Afsluitbaar d.m.v. handgreep met

veiligheidsslot tegen diefstal en
onbevoegd gebruik

- Met achterwand en bodemrooster
- Rondom ventilatie door afstand tussen-

deur en frame
- Alle modellen met enkele deur

voor 1 propaangasfles van 11 kg
(model L.10185)
Afmetingen B x D x H (mm):
ca. 460 x 400 x 750
Bestelnr. 12-1039 A

voor 2 propaangasflessen van 11 kg
(model L.10186)
Afmetingen B x D x H (mm):
ca. 840 x 400 x 750
Bestelnr. 12-1040 A

voor 1 propaangasfles van 33 kg
(model L.10187)
Afmetingen B x D x H (mm):
ca. 460 x 400 x 1500
Bestelnr. 12-1041 A

voor 2 propaangasflessen van 33 kg
(model L.10188)
Afmetingen B x D x H (mm):
ca. 840 x 400 x 1500
Bestelnr. 12-1042 A

L.G.2845

L.G.2846

L.10185

L.10188

‹‹‹ Gasflessenkasten

Enkelwandige gasflessenkast


