
Asecos beschikt over meer dan 40 octrooirechten en investeert jaarlijks een aanzienlijk bedrag in onder-
zoek en ontwikkeling. Zo is Asecos als producent van brandveiligheidsopslagkasten al meer dan 15 jaar-
marktleider en initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen en trends . De eerste 90 minuten brandwerende
veiligheidskast voor de opslag van (brand) gevaarlijke stoffen, is slechts één uitvinding uit ons knowledge-
centre, waarna nog vele andere innovaties zouden volgen..

Onze kennis beperkt zich niet alleen tot het gebied van brandveiligheidsopslagkasten. Ook op het gebied
van ventilatietechniek heeft Asecos een aantal innovatieve producten zoals de GAP Veiligheidwerkboxen,
rookcabines en luchtreinigers in haar leverprogramma staan. Op het gebied van de omgang met gevaarlijke
stoffen bieden wij meer als 1.700 oplossingen.

Hieronder vindt u al onze Innovaties in één oogopslag

’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende veiligheidskast in 
roestvast staal

Asecos ontwikkelt als eerste producent een 90 minuten brandwerende 
veiligheidskast.
Maximale veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid tegen een 
prijsniveau welke ca. 40% lager is de gevestigde marktprijzen.

’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende veiligheidskast in plaatstaal

Als eerste producent brengt Asecos een 90 minuten brandwerende 
veiligheidskast uit plaatstaal op de markt.
Maximale veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid tegen een nog
gunstigere prijs.

’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende veiligheidskast met 
schuifladen

Schuifladen in plaats van legborden: Daarmee combineert Asecos als eerste 
producent van veiligheidskasten, een optimaal bedieningskomfoor met 
maximale opslagcapaciteit.
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Innovaties vanuit het
Asecos knowledge-centre



PHOENIX:’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende veiligheidskast met
vouwdeuren en volledig uittrekbare schuifladen

De PHOENIX brandveiligheidsopslagkast zorgt met zijn unieke 
vouwdeurenconcept en volledig uitschuifbare laden voor maximale veiligheid
en bedieningskomfoor op de werkplek.

’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende koel-onderbouwkast

Met ‘s werelds eerste koel-onderbouwkast maakt Asecos intelligent gebruik van
de ruimte onder de werktafel, zuurkast of GAP Veiligheidswerkbox. De koelkast
maakt een gekoelde opslag van gevaarlijke stoffen mogelijk en zuigt schadelijke
stoffen direct en veilig af.

PHOENIX Touchless: ’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende 
veiligheidskast met volautomatische deurbediening.

PHOENIX Touchless doet de deskundigen verbazen: Zijn sensor zorg voor het
automatisch openen en sluiten van zijn vouwdeuren. Natuurlijk kan ook de
PHOENIX Touchless voorzien worden van de handige uitschuifbare laden.

De Combinatiekast: 2 in 1.

In deze combinatiekast kunnen zowel gevaarlijke stoffen als gasflessen veilig
worden opgeslagen. Door de flexibele inrichtingsmogelijkheden zijn de kasten
optimaal aan te passen aan de producten die moeten worden opgeslagen.
*uit het assortiment genomen

In deze Combinatiekast kunnen zowel gevaarlijke stoffen als ook zuren en logen
veilig worden opgeslagen. Ook hier is de inrichting van de kast eenvoudig aan
te passen.

PEGASUS: ’s Werelds eerste 90 minuten brandwerende veiligheidskast met
optimaal bedieningscomfort en veiligheid.

AAGT en TSA heten de beide hoogtepunten van deze brandveiligheidsopslagkast
met draaideur: Met de asynchroon gekoppelde deurbediening (AGT) voor beide
deuren laat deze kast zich met één hand openen. Met het automatisch deurs-
luitsysteem (TSA) worden de deuren na ca. 60 seconden automatisch en zelf-
standig weer gesloten – zonder stroomgebruik!
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PHOENIX Vol.2: Perfectie tot in detail.

Met de PHOENIX Vol. 2 heeft nu ook de vouwdeurenkast de voordelen van AGT
en TSA. Met één handgreep worden beide deuren geopend en sluiten deze 
automatisch na 60 seconden/– beveiliging tot in perfectie.

De Stekkerklare recirculatie-opzetunit UFA: gemakkelijk, veilig en 
kostenbesparend.

De Stekkerklare recirculatie-opzetunit, kortweg UFA, garandeert een veilige 
mechanische ventilatie van brandveiligheidsopslagkasten en bespaart kostbare
afzuigkanalen. Eenvoudig op de kast te monteren, Plug and Play.

Modulaire GAP Veiligheidwerkboxen voor werken met gevaarlijke stoffen
op de werkplek: maatstaf voor het laboratorium en industrie.

Optimaal op elkaar afgestemde luchtsluiers aan de voorzijde en een 
geavanceerde luchtafvoer zorgen voor maximale veiligheid bij het arbeidsproces.
Leverbaar in lengtes van 900 tot maximaal 5.400 mm.

smoke & talk®: IFA-gecertificeerde Rookcabine met een bekroond ontwerp.

smoke & talk® is ontwikkeld om de best mogelijke bescherming voor niet-rokers
te realiseren. De intelligente techniek zorg ervoor dat tabakrook veilig opgevan-
gen wordt, voordat het vanuit de cabine naar buiten wordt verplaatst. Het filter-
systeem zorgt er in 5 stappen voor dat de schadelijke stoffen veilig worden
opgevangen. Ook op het gebied van ontwerp weet Smoke & Talk® te overtuigen,
zoals de bekroning met de iF Design Awards 2007 doet bewijzen.

De AirOne Luchtreinigers: mooi en efficiënt.

AirOne reinigt nicht nur tabakbelastete Luft (Typ S), sondern filtert dank seines 
fünfstufigen-Filtersystems z. B. auch Viren/Pollen aus der Luft (Typ B). So wird
auch subjektiv saubere Luft spürbar reiner und besser. Das formschöne Gerät
wurde mit dem red dot design award honourable mention 2008 ausgezeichnet.

Mobile Unterbauschränke mit maximierter Innenhöhe: neuer Komfort im Labor

De nieuwe generatie onderbouwkasten van Asecos zijn uitgerust met een 30
mm hoge sokkel met 4-6 wielen (afhankelijk van de kastbreedte). Zo kan de on-
derbouwkast makkelijk naar iedere gewenste positie verschoven worden. Van-
wege de inwendige hoogte van de onderbouwkast is er niet alleen genoeg
ruimte voor verpakkingen met een inhoud van maximaal 30 liter, ook kunnen
eventueel gewenste aan- en afvoerkanalen direct worden aangesloten. Dankzij
de maximale opslagcapaciteit is het mogelijk adapters en slangen gemakkelijk
en comfortabel aan de emballage aan te brengen.
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De smoke & talk® ECONOMY LINE: bewezen technologie voor een 
aantrekkelijke prijs.

Het voordeel van deze smoke & talk®-lijn ligt in de kostenbesparende uitvoering
en het robuuste, maar eenvoudige design. Ideaal voor bijvoorbeeld productie-
hallen of administratieve afdelingen binnen het bedrijf. Natuurlijk wordt ook hier
gebruik gemaakt van de gecertificeerde smoke & talk®-techniek.

De luchtreiniger XXL: Bewezen techniek en strak design.

De luchtreiniger XXL is vanwege zijn zeer uitgebreid filterpakket ideaal voor de
luchtreiniging in ruimtes waarin zich veel personen bevinden, zoals bijvoorbeeld
drukke rookruimtes (Type S) of grote kantoorruimtes (Type B). De lucht wordt
duidelijk schoner, terwijl de luchtreiniger nauwelijks geluid produceert.

De smoke & talk® HORECA LINE: ideaal voor gebruik in de horeca.

Deze serie overtuigt door een grote kleurstelling en inrichtingselementen voor
aanvragen uit de horeca, cultuur – en vrije tijd industrie. Dankzij de glazen voor-
zijde vervangt de Horeca Line de klassieke rookamers. Afhankelijk van de wet-
geving kunnen onze rookcabines ook in een open versie, zonder deuren,
opgesteld worden.

Mobiele sokkel: eenvoudig verplaatsen van brandveiligheidsopslagkasten.

Onze brandveiligheidsopslagkasten van 600, 900 en 1.200 mm breed kunnen
optioneel worden geleverd met de nieuwe Asecos (transport) sokkel kunnen.
Hierdoor zijn Asecos brandveiligheidsopslagkasten eenvoudig verplaatsbaar met
behulp van een pompwagen of heftruck. Ideaal voor wisselende arbeidsomstan-
digheden en ruimte-indelingen voor maximale flexibiliteit. 
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Nieuwe generatie veiligheidskasten in Q-design en Q-constructie.

De transporteerbare veiligheidskasten in 2-kleurenconcept garanderen een maxi-
male flexibiliteit en veiligheid. Enkele innovaties van de nieuwe serie kasten zijn:
De asecos „Q-mover“ – Hiermee kunnen zelfs veiligheidskasten van 1200 mm
breed staand door normale deuren worden getransporteerd.
De instelbare deurdemping – De kastdeuren blijven in elke openingshoek staan.
Een extra pluspunt op het vlak van comfort is met deze serie kasten gegarandeerd!
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Verdere ontwikkeling – recirculatie-opzetunit UFA.20.30 is nu nog intelligenter 

De elektronica in het apparaat voor de flowbewaking werd door asecos zelf
nieuw ontwikkeld en werkt middels differentiaaldrukmetingen. Hierdoor kan de
reciculatie-opzetunit alle storingen bij de afzuiging in de veiligheidskast niet 
alleen herkennen, maar nu ook aangeven. Ook het ledsignaal waarmee de 
bedrijfsklare toestand aangeduid wordt, is verbeterd en de alarmeringsfunctie is
aangevuld met een akoestisch signaal. Resultaat: de nieuwe recirculate-opzetunit
zorgt nu voor nog meer veiligheid/bescherming voor uw medewerkers!

Gasflessenkast met groter binnenvolume

Tot nu toe kon er in de gasflessenkast G90 met een buitenbreedte van 600 mm
slechts één gasfles van 50 liter op de werkplaats worden opgeslagen. Asecos
heeft nu een nieuwe, revolutionaire gasflessenkast die met dezelfde 
buitenbreedte en een binnenbreedte van 477 mm erin slaagt aan de hoge eisen
van typeklasse G90 volgens EN 14470-2 te voldoen én plaats biedt aan twee
gasflessen van 50 liter

Chemicaliënkasten CS-CLASSIC  bieden nieuwe verscheidenheid bij de opslag
van chemicaliën.

Door het nieuwe design, nog individuelere uitrusting en ook een ruime variatie
aan afmetingen zijn de nieuwe chemicaliënkasten geschikt voor elk gebruik: U
hebt de keuze uit 3 kastbreedtes, 2 verschillende kasthoogtes, 3 deurtypen, 7
verschillende deurkleuren en talloze varianten in het interieur voor de meest 
geschikte oplossing in elke situatie
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