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VariGrip haspelkast met handbrandmeldervak 

Algemeen 
De Ajax haspelkasten hebben naast een fraaie vormgeving een unieke scharnier-constructie die openen van 
de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. Doordat de scharnieren in drie richtingen stelbaar 
zijn, bent u altijd verzekerd van een goed sluitende deur. De scharnieren zijn bovendien volledig 
binnenliggend zodat bij inbouw een gladde wandafwerking mogelijk is. Door gebruik te maken van ‘klick-in’ 
scharnieren kan de deur desgewenst eenvoudig en snel worden verwijderd en gemonteerd. Dit 
vergemakkelijkt de montage en beschadigingen tijdens de bouw kunnen worden voorkomen. 

Met handbrandmeldervak 
Ajax haspelkasten kunnen worden voorzien van een uitsparing 
in de deur, zodat er een handbrandmelder geplaatst kan 
worden. De melder wordt geplaatst aan de greep-zijde van de 
deur op een nieuw ontwikkelde montagebeugel die 
voorgemonteerde zit in de kast. De montagebeugel, die bestaat 
uit een universele montageplaat en een melderspecifieke 
melderbeugel, wordt eenvoudig en zonder extra hulpmiddelen 
in de bovenhoek van de kast geplaatst, waarna de melder kan 
worden gemonteerd. Bij bestelling moeten de scharnierzijde en 
de exacte maten van de melder opgegeven worden, opdat de 
juiste uitsparing in de deur wordt aangebracht. 

In de haspelkast kan naar keuze zowel een zwenkbare als vaste 
haspel worden gemonteerd. Zij zijn voorzien van montagepunten voor zowel een vaste als een 
zwenkbare montageset. 

De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer. Naar wens kunnen de kasten worden 
geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van 
een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed. 
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Eigenschappen 
 Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010 
 Handgreep, blauw RAL5013 
 Brandmeldervak in deur en meldermontagebeugel in kast 
 Deur over een hoek van ruim 170° te openen 
 Montagepunten voor vaste en zwenkbare haspel, slanggeleider en straalpijphouder 
 Knock-out gaten voor watertoevoer 
 Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd 
 Levering exclusief haspel en montageset 

 

VARIGRIP BASIC HASPELKAST MET HANDBRANDMELDERVAK EN STANDAARD BRANDSLANGHASPEL 

Haspel Haspelkast 

Slangmaat Bladmaat Ø (mm) Diepte (mm) Hoogte (mm) Breedte (mm) 

30m   1” 600 225 790 790 

 

 

  


