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Stelvlakken 1 2 3
Hoogte mm 830 2.230 3.630
Breedte x diepte mm 3.130 x 

1.390
6.200 x 
1.390

3.130 x 
1.390

6.200 x 
1.390

3.130 x 
1.390

6.240 x 
1.390

Opvangvolume liter 450 2 x 450 450 2 x 450 650 2 x 650
Capaciteit Vaten 200 liter
direct op het rooster 10 20 20 40 30 60
op chemiepallet 8 16 16 32 24 48
op europallet 6 12 12 24 18 36

200663 200664 200665 200667 200668 200669
--- --- --- --- --- ---

Staande opslag van vaten en kleinemballage
Deze tegen grondwaterbeschermende container is 

geschikt voor directe opslag van vaten en blikken op 
de legborden of op euro-, of chemiepallets.

Stellingcontainer voor staande vatenopslag

Stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen
Grondwaterbeschermde stellingcontainer voor de opslag van vaten 
direct op het rooster, op euro- of chemiepallets of KTC-/IBC-containers. 
Gecontroleerde statica.

•  uiterst stabiele, geheel gelaste frameconstructie
•  wanden op de kop en de bovenkant van plaatstaal, verzinkt en gelakt in 

hemelblauw RAL 5015
•  achterwand van trapeziumplaat, verzinkt en gelakt in hemelblauw RAL 5015
•  schuif- of openslaande deuren met cilinderslot incl. 2 sleutels
•  ingebouwde opvangbakken van dichtgelast plaatstaal, 5 mm dik
•  stelvlakken met uitneembare, thermisch verzinkte roosters
•  doorschuifbeveiliging en vloeistofafvoerplaten voor de achterwand
•  met kraanogen voor leeg transport
•  thermisch verzinkte voetplaten voor vloermontage voorbereid
•  technische geforceerde ventilatie, explosiebeschermde uitvoering op aanvraag

Goed om te weten!
Passieve opslag
•  opslag van ontvlambare vloeistoffen zonder vullen of legen
•  luchtwisseling van 0,4 keer per uur moet gewaarborgd zijn
Actieve opslag
•  opslag van ontvlambare vloeistoffen, waarvan de containers voor uitname of 

vullen geopend worden
•  luchtwisseling van 5 keer per uur die in de vloer werkzaam is, moet gewaar-

borgd zijn

      
Opslagniveaus 1 2 3
Hoogte mm 2.175 2.200 3.080 4.480 4.505
Breedte x diepte mm 3.130 x 

1.450
3.130 x 
2.770

3.130 x 
1.450

3.130 x 
2.770

3.130 x 
1.450

3.130 x 
2.770

Opvangvolume liter 450 2 x 450 450 2 x 450 650 2 x 650
Capaciteit Vaten 200 liter
direct op het rooster 10 20 20 40 30 60
op chemiepallet 8 16 16 32 24 48
op europallet 6 12 12 24 18 36
met openslaande deur 200326 200329 200331 200333 200335 200337
en natuurlijke 
ventilatie

--- --- --- --- --- ---

* vanaf beide zijden te gebruiken

Model van de containers officieel toegelaten. Voor details, zie pagina 
492, punt 2 en 6.
Te gebruiken voor aquatoxische en ontvlambare stoffen voor opslag 
onder dak.

Model van de containers officieel toegelaten. Voor details zie pagina 
492, punt 2 en 6. Te gebruiken voor aquatoxische en ontvlambare 
stoffen voor opslag buiten. Bij actieve opslag van ontvlambare stoffen 
is technisch geforceerde ventilatie vereist.

 

 overdekt

 overdekt

Levering
Wordt compleet gemonteerd geleverd, vanaf een hoogte van 3.700 mm in ver-
schillende delen. Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Meer service - dat 
doen wij voor u! Neem voor eindmontage en/of ondersteuning bij het uitladen ter 
plaatse contact met ons op.

 buiten

 buiten


