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Wanneer blustoestellen op voertuigen, op buitenlocaties of in stoffige ruimtes worden geplaatst, is een 

beschermende blusserkast geen overbodige luxe. Saval levert een fraai pakket met zeer sterke blusserkasten in 

een opvallende rood-zwarte kleur. In de blusserkast PRO is een stevige blusserspanband verwerkt, zodat de 

blusser direct op elk gewenst transportmiddel gemonteerd kan worden. 

 

Pluspunten van Saval blusserkasten 

 Vervaardigd uit zeer sterk, slagvast polyethyleen 

 Voorzien van het verplichte pictogram ‘blusser’ 

 Inzetbaar tussen -40
o
C en +60

o
C 

 Een rubberen afdichtstrip tussen de kast en de deur 

houdt vocht en vuil gegarandeerd buiten 

 Voorzien van twee kunststof vensters, zodat visuele 

controle van de blusser mogelijk is 

 Uitgevoerd met volledig kunststof scharnieren en 

verzegelbare sluitingen 

 Opvallende rood-zwarte kleurstelling 

 Model PRO is voorzien van een voorgemonteerde 

blusserspanband, dus geen aparte beugel nodig  

 Model PRO is naar keuze leverbaar met slot en 

geïntegreerd sleutelkastje, zodat ongewenst gebruik 

ontmoedigd wordt 

 

Blusserkast Pro: optimale zekerheid  

De Saval blusserkast Pro is een zeer sterke kunststof kast 

die uitstekend geschikt is voor montage op voertuigen. De 

blusser kan direct met de meegeleverde spanband 

vastgezet worden, zodat een kostbare transportbeugel niet 

nodig is. De blusserkast Pro staat rechts afgebeeld. 

 

 

Afsluitbaar en toch bereikbaar 

Blussers op geparkeerde voertuigen of in onbemande 

tankstations zijn geregeld het doel van diefstal of 

vandalisme. De blusserkast Pro heeft hier een oplossing 

voor. Door toepassing van sloten in combinatie met een 

sleutel achter een kunststof breekvenster werpt u een 

effectieve drempel op voor gelegenheidsdieven. Indien 

gewenst kan de kast voorzien worden van een alarm. 

 

 

Kunststof blusserkasten voor optimale bescherming. 
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Blusserkast Standard: sterke bescherming  

De Saval blusserkast Standard is een sterke, fraai gevormde 

blusserkast voor binnen- of  buitenmontage. De kunststof kast 

is niet geschikt voor montage op voertuigen en is bedoeld 

voor brandblussers met een inhoud van 6 of 9 kg / ltr.  

 

 

 

 

Modellen en maatvoering 

 

 

 

 

 

 

  

 

type artikelnr. geschikt voor maatvoering 

(uitwendig, hxbxd) 

geschikt voor 

voertuigen 

uitvoering 

PRO 2112200 poeder- en schuim-

blussers t/m 9 kg/l 

700 x 300 x 253 mm ja met pictogram en sluitband 

PRO 2112201 poeder- en schuim-

blussers t/m 12 kg/l 

CO2 t/m 5 kg 

830 x 310 x 263 mm ja met pictogram en sluitband 

PRO 2112205 poeder- en schuim-

blussers t/m 9 kg/l 

700 x 300 x 253 mm ja met pictogram en sluitband, 

met slot en breekglas 

PRO 2112206 poeder- en schuim-

blussers t/m 12 kg/l 

CO2 t/m 5 kg 

830 x 310 x 263 mm ja met pictogram en sluitband, 

met slot en breekglas 

Standard 2112210 poeder- en schuim-

blussers t/m 6 kg/l 

640 x 250 x 245 mm nee met pictogram in reliëf, 

geen sluitband 

 

 

Meer weten? Vraag het ons! 

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen  

heeft over úw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen  

u graag over de toepassing van de blusserkasten.  

Belt u gerust met de specialisten van Saval: een veilig gevoel!  

 

Blusserkast Standard 

 

 

 

 

 

 

Saval is al sinds 1925 een begrip 

in brandbeveiliging. Als enige 

Nederlandse producent is Saval in 

staat om steeds weer in te spelen 

op de specifieke omstandigheden 

bij elke klant. Met meer dan 100 

buitendienst medewerkers is Saval 

bovendien altijd in de buurt. Het 

Saval hoofdkantoor en de 

geavanceerde productielijnen zijn 

gevestigd in Breda. Sinds 2010 is 

Saval onderdeel van de  

SK FireSafety Group. 

 

 

 

 

Huifakkerstraat 22 4815 PN   

Postbus 3499 4800 DL 

Breda 

tel. verkoop   076-5487230 

tel. service 076-5487240 

fax  076-5487250 

  info@saval.nl www.saval.nl 

  

 


