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TOP-AANBIEDING

Kleur lichtblauw zilverkleurig zwartgrijs verkeersrood
RAL (gelijkend) 5012 9006 7021 3020
Asbak 530171 530173 530174 530170

--- --- --- ---
Asbak met overkapping 530181 530182 530184 530180
en ronde voet --- --- --- ---
Direct meebestellen
Afdak 530176 530177 530178 530175

--- --- --- ---
Ronde voet, vuurverzinkt 530179 ---

Staande asbak Diabolo
De klassieke kegelvormige staande asbak voor 
gebruik binnen en beschut gebruik buiten. Als 
Classic-uitvoering met breed vloerprofiel of als Eco-
uitvoering met kleinere maten en smal vloerprofiel. 
Een draaimechaniek verhindert dat de asbak in het 
midden opendraait en daardoor instabiel wordt. 
•  van plaatstaal, poedercoating in 7 kleuren of van 

roestvrij staal
•  elastisch, zwart hoekbeschermerprofiel op de 

rand boven en onder
•  stevige aluminium inlegschaal voor te vullen 

met zand en inlegzeef met omlopend bescher-
mprofiel

Aanbevolen hoeveelheid zand per vulling: 4 kg Eenvoudig verwijderen van sigarettenas en peukjes door 
het optillen van de inlegzeef.

Direct meebestellen

Kwartszand, VE = 25 kg

Kunststof staande asbak
Het weerbestendige alternatief voor de uitvoering 
van plaatstaal - geen deuken, geen roest. Naar keuze 
zonder of met overkapping en ronde voet. Twee-
delig voor montage zonder gereedschap, met extra 
gewicht in bodemstuk voor stabiele stand.
•  asbakhouder van recyclebaar kunststof (ASA)
•  uitneembare, verzinkte zeef en inlegschotel voor 

gebruik van minder zand
•  ronde voet voor eenvoudige vloerverankering, 

vuurverzinkt
•  afdak incl. ketting en hangslot
•  H x Ø met dak 900 x 445 mm, zonder dak 722 x 

420 mm

Goed om te weten!
Kwartszand is de ideale en meest voor-
delige oplossing om gloeiende sigaret-
ten snel en betrouwbaar te doven.

529712   ---

Regenoverkapping als accessoire

Uitvoering Classic Eco
Hoogte x Ø mm 770 x 405 710 x 400
[1] rood 529692 529700
[2] blauw 529696 529703
[3] antraciet 529697 529704
[4] nieuwzilver 529698 529705
[5] grafiet 529699 529706

--- ---
[6] RVS 529707 529709

--- ---


