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Vloeistofdichte opvangbakken in de milieukast
Veilige opslag van waterverontreinigende vloeistoffen

De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte,
een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften. Het interieur is zeer flexibel in te richten en
kan daardoor optimaal worden aangepast aan de stoffen en verpakkingen die moeten worden opgeslagen.

De veiligheidsbox: opslag van (licht ontvlambare) brandbare (vloei-)stoffen in werkruimtes
volgens EN 14470-1 (type 30).

De geïntegreerde veiligheidsbox biedt de mogelijkheid om brandbare vloeistoffen apart in enkelwandige stalen
kasten op te slaan. Ideaal voor het opslaan van kleine hoeveelheden verfblikken, spuitbussen, smeermiddelen, etc.

Veiligheidsbox voor het apart opslaan van brandbare (vloei-)stoffen in enkelwandige kasten.

De specialisten - Speciale kasten in detail

Nuttige toebehoren
Polypropyleen chemicaliënboxen: Voor het gescheiden opslaan van licht
agressieve gevaarlijke stoffen.
Polyethyleen opvangbak: Beschermt de gecoate legborden tegen
mogelijke corrosie.

‹‹‹ Veiligheidskasten
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Agrokasten met brandwerende veiligheids-
box (pag. 73)

Milieukast met brandwerende veiligheids-
box (pag. 74)

Milieukasten (pag. 75) Agrokasten (pag. 72)

Chemicaliënkasten met legborden (pag. 70-71)

De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten ›››
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afvoer

Acid

Alkali

Model C.197.120-F 
Bestelnr. 11-1232 A: 3 legborden, bodemopvangbak

Chemicaliënkast met legborden 

„The Reliable”
houdt controle op uw chemicaliën
Chemicaliënkast voor opslag van
chemicaliën (zouten, kleurstoffen,
gif etc) in een enkelwandige metalen
kast. Niet geschikt voor de opslag van
gevaarlijke stoffen als genoemd in de
PGS 15!

Constructie
- Robuuste metalen kast, afgewerkt met

een epoxy coating kleur grijs (RAL
7035)

Draaideuren
- Afsluitbaar met veiligheidsslot

Legborden
- Per 25 mm in hoogte verstelbaar

Ontluchting
- De kast is voorzien van ventilatie-

roosters in de deuren en een afzuig-
stomp in het plafond (Ø 75 mm)

- Ventilatie door verticale luchtstroom

Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm): 

uitwendig ca. 1200 x 500 x 1970
- Gewicht kast ca. 70 kg
- Legborden belastbaar tot 30 kg 

(verdeelde belasting)
- Opvangvolume bodemopvangbak: 

36 liter

Extra toebehoren
- PP-inzetopvangbakken
- Kunststof chemicaliënbox met deksel

voor gescheiden opslag van agressieve
chemicaliën 

- Afgesloten opslagruimte (opslagbox)
voor gescheiden opslag van giftige
stoffen (niet geventileerd)

bovenaanzicht

Aansluiting ventilatie
Connection mm 75
Change of air 30 times m3/h 30
Pressure drop Pa 10

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
C.197.120, Chemicaliënkast (exclusief interieur) lichtgrijs, RAL 7035 1200 x 500 x 1970 11-1233 A
Toebehoren / extra´s 
Legbord geëpoxeerd staal 1190 x 450 x 25 51-1071 A
Bodemopvangbak 36 liter geëpoxeerd staal 1194 x 457 x 70 51-1072 A
Legbord verzinkt 1190 x 450 x 25 51-1044 A
Bodemopvangbak 36 liter verzinkt 1194 x 457 x 70 51-1046 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: uit voorraad

Chemicaliënkast met legborden

‹‹‹ Veiligheidskasten
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bovenaanzicht
C.197.60aanzicht achterzijde

C.60.110

afvoer

afvoer

Chemicaliënkast / Chemicaliën-onderbouwkast met legborden

Model C.197.60-F
Bestelnr. 11-1234 A: met 3 legborden en 
bodemopvang (excl. kluisje)

Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm): 

model C.60.110: ca. 1100 x 500 x 600
model C.197.60: ca. 600 x 500 x 1970

- Kast gewicht: 
ca. 50 kg (model C.197.60) 
ca. 40 kg (model C.60.110)

- Legborden belastbaar tot 30 kg 
(verdeelde belasting)

- Opvangvolume bodemopvangbak: 
model C.197.60: 18 liter 
model C.60.110: 29 liter 

Extra toebehoren
- PP-inzetopvangbakken
- Kunststof chemicaliënbox met 

deksel voor gescheiden opslag van 
agressieve chemicaliën

- Afgesloten opslagruimte (opslagbox) 
voor gescheiden opslag van giftige stof-
fen (niet geventileerd)

Chemicaliënkasten voor opslag van
chemicaliën (zouten, kleurstoffen, 
gif etc.) in een enkelwandige metalen
kast. Niet geschikt voor de opslag van
gevaarlijke stoffen als genoemd in
de PGS 15!

Constructie
- Robuuste metalen kast, afgewerkt 

met een epoxy coating kleur grijs 
(RAL 7035)

Draaideuren
- Afsluitbaar met veiligheidsslot

Legborden
- Per 25 mm in hoogte verstelbaar

Ontluchting
- De kast is voorzien van ventilatieroos-

ters in de deuren en een afzuigstomp, 
Ø 75 mm. (model C.197.60 in het pla-
fond (model C.60.110 in de achterkant)

- Ventilatie door verticale luchtstroom

Model C.60.110-F
Bestelnr. 11-1241A: 1 legbord, en bodemopvangbak

Aansluiting ventilatie
Diameter aansluiting mm 75
Afzuigcapaciteit 10-voudig m3/h 15/8
Drukverlies Pa 10

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
C.197.60, Chemicaliënkast, linksdraaiende deur (excl. interieur) lichtgrijs, RAL 7035 600 x 500 x 1970 11-1235 A
C.197.60-R, Chemicaliënkast, rechtsdraaiende deur ( excl. interieur) lichtgrijs, RAL 7035 600 x 500 x 1970 11-1236 A
Legbord geëpoxeerd staal 590 x 450 x 25 51-1074 A
Bodemopvangbak 18 liter geëpoxeerd staal 594 x 457 x 85 51-1073 A
Legbord verzinkt 590 x 450 x 25 51-1045 A
Bodemopvangbak 18 liter verzinkt 594 x 457 x 85 51-1047 A

C.60.110, Chemicaliënkast, 2 draaideuren (excl. interieur) lichtgrijs, RAL 7035 1100 x 500 x 600 11-1240 A
Sokkel geëpoxeerd staal, RAL 7035 hoogte 30 51-1077 A
Sokkel geëpoxeerd staal, RAL 7035 hoogte 65 51-1078 A
Legbord geëpoxeerd staal 1190 x 450 x 25 51-1075 A
Bodemopvangbak 29 liter geëpoxeerd staal 1194 x 457 x 70 51-1076 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: uit voorraad

Chemicaliënkast / Chemicaliën-onderbouwkast met legborden

Veiligheidskasten ›››
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afvoer
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Model U.195.95_9
Bestelnr. 11-1239 A:  met 3 verzinkte legplanken en 1 bodemopvangbak

Agrokast voor landbouwchemicaliën. 
Bij uitstek geschikt voor de veilige 
opslag van plantenbeschermingsmidde-
len en giftige en milieuschadelijke 
stoffen in een enkelwandige kast.
Niet geschikt voor opslag van brand-
bare vloeistoffen!

Constructie
- Robuuste plaatstalen constructie, voor-

zien van poedercoating in de kleur RAL
6016 (turquoise).

Draaideuren
- Afsluitbaar met veiligheidsslot, beveiligd

tegen gebruik door onbevoegden.

Ventilatie
- Ventilatieopeningen in de deuren.
- Voorbereid voor aansluiting aan een

mechanische ventilatie.

Inrichting
- Flexibel in te richten interieur met 3 in

hoogte verstelbare, verzinkte legbor-
den en een geteste bodemopvangbak
van 3 mm staal conform STAWA-R, met
conformiteitsverklaring.

- Naar keuze ook leverbaar met 4 geteste
opvanglegborden conform STAWA-R.

- Opvangcapaciteit per opvanglegbord: 20 l.
- Draagkracht per opvanglegbord: ca. 50 kg

Technische informatie
- Uitwendige afmetingen kast 

B x D x H (mm): ca. 950 x 500 x 1950
- Gewicht: ca. 60 kg.

Accessoires
- PE inzetopvangbakken voor de 

legborden - voor een betere 
bescherming bij lekkages e.d.

- RVS inzetrooster.

‹‹‹ Veiligheidskasten

Agrokast PSM

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
U.195.95_9, incl. bodemopvangbak en 3 legborden groen, RAL 6016 950 x 500 x 1950 11-1239 A
Toebehoren / extra´s 
Opvangbak verzinkt (extra voor milieukast) 51-1012 A
Inzetrooster voor opvangbak roestvast staal 1.4301, geschikt voor opvangbak/legbord 51-1338 A

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

Agrokast PSM
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Aansluiting ventilatie 

Diameter aansluiting mm 75
Afzuigcapaciteit 10-voudig m3/h 1,3
Drukverlies Pa 1

(Brandveiligheidsopslagbox)

toevoer

bovenaanzicht

Model UF.195.95_9
Bestelnr. 11-1217 A: met brandveiligheids-opslagbox, type 30, een verzinkte bodemopvangbak,
verzinkte opvanglegborden, kleur groen RAL 6016

Agrokast voor landbouwchemicaliën, 
met geïntegreerde brandwerende 
veiligheidsbox. Bij uitstek geschikt voor
de veilige opslag van plantenbescher-
mingsmiddelen en giftige en milieu -
schadelijke stoffen in een enkelwandi-
ge kast, alsook voor kleine hoeveelhe-
den brandbare chemicaliën, spuitbus-
sen etc. in de veiligheidsbox.

Agrokast PSM 
- Robuuste plaatstalen constructie, 

voorzien van poedercoating in de kleur
RAL 6016 (turquoise).

- Afsluitbaar met veiligheidsslot, beveiligd
tegen gebruik door onbevoegden.

- Ventilatieopeningen in de deuren.
- Voorbereid voor aansluiting aan een

mechanische ventilatie.
- Flexibel in te richten interieur met 2 in

hoogte verstelbare, verzinkte legborden
en een geteste bodemopvangbak 
van 3 mm staal conform STAWA-R, 
met conformiteitsverklaring.

- Naar keuze ook leverbaar met 3 gete-
ste opvanglegborden conform STAWA-
R.

- Opvangcapaciteit per opvanglegbord: 
20 l.

- Draagkracht per opvanglegbord: 50 kg
- Uitwendige afmetingen kast B x D x H

(mm): ca. 950 x 500 x 1950
- Gewicht incl. veiligheidsbox: ca. 120 kg.

Veiligheidsbox
- Voor een veilige opslag van gevaarlijke

stoffen in werkruimtes volgens de 
wettelijke voorschriften.

- Typegetest conform EN 14470-1, 
(30 minuten brandwerend, type 30).

- Zelfsluitende draaideuren.
- Plaatstalen bodemopvangbak, voorzien

van kunststof coating, opvangcapaciteit:
ca. 5 l.

- Aansluiting luchtafvoer (afmeting Ø 75
mm) in de bovenkant van de kast.

- Inwendige afmetingen veiligheidsbox 
B x D x H (mm): 805 x 405 x 405

Veiligheidskasten ›››

Agrokast PSM met ingebouwde veiligheidsbox

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
Uf.195.95_9, brandveiligheids-opslagbox type 30 romp groen RAL 6016 950 x 500 x 1950 11-1217 A
en 3 vloeistofdichte lekopvangbakken (20 l) verzinkt

Toebehoren / extra´s 
Verzinkte legplank verzinkt (extra voor milieukast) 51-1012 A
Legbord met lage rand geëpoxeerd staal (extra voor opslagbox) 51-1061 A

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

Agrokast PSM met ingebouwde veiligheidsbox

EN
AP Freiberg

geprüfte 
Sicherheit

afvoer

voor-
waardelijk
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bovenaanzicht

(Brandveiligheidsopslagbox)

afvoertoevoer

Model UF.195.95
Bestelnr. 11-1216 A: met brandveiligheids-opslagbox, type 30, 
3 verzinkte lekopvangbakken, kleur lichtgrijs RAL 7035  

Milieukast met ingebouwde, 30 minu-
ten brandwerende brandveiligheidsops-
lagbox.
De ideale combinatie voor uw opslag
van milieuschadelijke stoffen in een
enkelwandige metalen kast en gevaar-
lijke stoffen (vloeistoffen, spuitbussen
etc.) in een veiligheidsbox.

Milieukast
- Robuuste metalen kast, in 2-kleuren 

afgewerkt met een epoxy coating: 
romp in de kleur blauw (RAL 5010), 
deuren in de kleur rood (RAL 3004) 

- Draaideuren afsluitbaar met veilig-
heidsslot

- De inrichting is individueel samen 
te stellen

- Standaard uitgevoerd met 3 verzinkte
lekopvangbakken, inhoud per lekop-
vangbak ca. 20 liter

- Draagkracht legbord: 30 kg 
(bij verdeelde belasting)

- Kast afmeting B x D x H (mm): 
ca. 950 x 500 x 1950

- Gewicht incl. brandveiligheidsopslagbox
ca. 120 kg

- Milieukast, niet geschikt voor de op-
slag van gevaarlijke stoffen als ge-
noemd in de PGS 15!

Brandveiligheids-opslagbox
- Voor opslag gevaarlijke stoffen, 

behorende tot de ADR klassen: 
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.

- Uitvoering overeenkomstig EN 14470-1
(type 30), PGS 15, ARAB, CODEX, 
VLAREM.

- 2 zelfsluitende draaideuren
- Bodemopvangbak, inh. 5 liter
- Voegen en naden schuimen bij 

brand automatisch dicht
- Aansluiting (Ø 75) voor ventilatie 

aan de bovenkant aangebracht
- Box afmeting B x D x H (mm) 

ca. 805 x 405 x 405

Aansluiting ventilatie 
Diameter aansluiting mm 75
Afzuigcapaciteit 10-voudig m3/h 1,3
Drukverlies Pa 1

‹‹‹ Veiligheidskasten

„The Preserver” met ingebouwde veiligheidsbox

EN
AP Freiberg

geprüfte 
Sicherheit

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
UF.195.95, met brandveiligheids-opslagbox type 30 romp, RAL 5010 /deuren, RAL 3004 950 x 500 x 1950 11-1216 A

en 3 vloeistofdichte lekopvangbakken (20 l) verzink
Toebehoren / extra´s 
Verzinkte legplank verzinkt (extra voor milieukast) 51-1012 A
Legbord met lage rand geëpoxeerd staal (extra voor opslagbox) 51-1061 A

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

Milieukast met brandveiligheids-opslagbox

voor-
waardelijk
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Model U.195.95
Bestelnr. 11-1237 A: met 4 verzinkte lekopvangbakken

Milieukast voor uw opslag van
milieuschadelijke stoffen in een
enkelwandige metalen kast.
Niet geschikt voor de opslag van
gevaarlijke stoffen als genoemd in de
PGS 15!

Constructie
- Robuuste metalen kast, in 2-kleuren

afgewerkt met een epoxy coating
- Romp in de kleur blauw (RAL 5010),

deuren in de kleur grijs (RAL 7035)

Draaideuren
- Afsluitbaar met cilinderslot

Lekopvangbakken
- Vloeistofdicht, inhoud ca. 20 liter 
- Belastbaar tot 50 kg 

(verdeelde belasting)

Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm) 

model U.195.95: ca. 950 x 500 x 1950
model U.130.95: ca. 950 x 500 x 1400

- Gewicht kast: 
model U.195.95: ca. 60 kg 
model U.130.95: ca. 50 kg

Extra toebehoren
- PP-inzetopvangbakken

Veiligheidskasten ›››

„The Preserver” voor controle op uw milieuschadelijke stoffen

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
U.195.95, Milieukast romp, RAL 5010 deuren, RAL 7035 950 x 500 x 1950 11-1237 A
U.130.95, Milieukast  romp, RAL 5010 deuren, RAL 7035 950 x 500 x 1400 11-1238 A
Toebehoren / extra´s 
PE-inzetopvangbak voor opvangbak 905 x 428 x 70 51-1006 A
Legbord verzinkt 1190 x 450 x 25 51-1012 A
Chemicaliënbox van PP, met handgreep en deksel, vloeistofdicht 410 x 300 x 290 51-1330 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: uit voorraad

Milieukast met lekopvangbakken


