
C + P FLEX+-omkleedkasten zijn echte alleskun-

ners.  

Of ze nu worden gebruikt in de levensmiddelen-

industrie, voor bouwwerven, wegendiensten of 

de verwerkende industrie: overal waar natte en 

vochtige kleding en uitrusting na gebruik aan de 

binnen- en buitenkant moeten worden gedroogd 

en indien nodig voorverwarmd, is de FLEX+ het 

product bij uitstek. De omgevingslucht wordt 

aangezogen en met een bepaalde luchtsnelheid 

door het ventilatie-/verwarmingselement naar de 

binnenruimte van de kast gebracht. In de kast 

stroomt de lucht weer uit verschillende luchtuit-

laten, die afhangen van de configuratie van de 

kast, bijv. uit buizen/houders voor laarzen, hel-

men, enz. Het onttrokken vocht ontsnapt naar de  

omringende ruimte, wat een positief effect heeft 

op het ruimteklimaat in de winter wanneer de 

verwarmingslucht droog is. 

De werkingsduur van de FLEX+-omkleedkasten 

kan eenvoudig via de app worden geregeld. 

Onafhankelijke programmacircuits voor ventilatie 

en verwarming besparen energie en zorgen voor 

een doeltreffende werking. De omkleedkast heeft 

een extra elektriciteitsvoorziening in de vorm van 

een 230 volt stopcontact, bijv. voor het opladen 

van e-bikes of andere mobiele accu's.

FLEX+-OMKLEEDKAST MET DROGING 
VOOR EEN FLEXIBELE DROGING EN WARMTETOEVOER

FLEX+ PREFINO S 7000 OMKLEEDKAST MET DROGING
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Aantal per kast
 2 compartimenten 

voor  
2 personen

 2 compartimenten 
voor  

1 persoon

Helmhouder 2x 1x

Hoedenplank – 1x

Klapbodem 2x 1x

Handschoenhouder 4x 4x

Hakenlijst 2x 2x

Roestvrijstalen bak 2x 2x

Contactdoos in het compartiment

Kleerhanger voor droging – 2x

Spiegel 2x 1x

Schaal voor kleine spullen 2x 1x

slot 2x 1x

Laarzenhouder 4x 4x

OPTIONEEL TE BESTELLEN
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 Zonder extra maatregelen

 Droging met lucht op kamertemperatuur

 Droging met verwarmde lucht (38°C)

FLEX+-OMKLEEDKAST MET DROGING 
VOOR EEN FLEXIBELE DROGING EN WARMTETOEVOER

■   De FLEX+-technologie droogt werkkleding razendsnel. Natte 

kleding wordt meestal in 1 - 3 uur bijzonder energie-efficiënt 

gedroogd!

■   Het stroomverbruik bedraagt in stand-by <0,15W, voor ventilatie 

8,8W en verwarming 1000W

■   Stabiele staalconstructie met multifunctioneel modulesysteem, 

openslaande deuren en hoogwaardige inbrandcoating

■   Ombouwhoogte van 2100 mm (2200 mm incl. poten of sokkel)

■   Ombouw en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt

DROGINGSDIAGRAM

UITVOERINGEN

Duur van de droging min.

Vloeistof ml

2 compartimenten voor  
2 personen,  
H 2350 x B 700 x D 600 mm  
Bestelnr. 46113-2118  
Deuren staal: EUR 2.499,-  
Deuren HPL: + EUR 160,- 

2 compartimenten voor 1 persoon,  
H 2350 x B 700 x D 600 mm  
Bestelnr. 46112-21181  
Deuren staal: EUR 2.469,-  
Deuren HPL: + EUR 160,- 

(verkoopprijzen zonder btw/geldig vanaf 1-1-2022)

Kleding 
Meetvoorwaarden: 22°C en 48% relatieve vochtigheid 
vloeistofhoeveelheid: 100 ml 

2 compartimenten voor 2 personen

 
Per compartiment:

1x helmhouder

2x handschoenhouder

2x laarzenhouder

1x klapbodem

1x hakenlijst

1x roestvrijstalen bak

Deur

elk 1x spiegel

1x schaal voor kleine spullen

1x slot 

Compartiment 
links:

1x helmhouder

4x handschoenhouder

4x laarzenhouder

1x klapbodem

1x hakenlijst

1x roestvrijstalen bak 

Compartiment rechts:

1x opbergplateau

2x kleerhanger voor droging

1x hakenlijst

1x roestvrijstalen bak

Deur 1x spiegel

1x schaal voor kleine spullen

1x slot 

■   Fronten van staal of HPL met houtdecor voor een nog 

aantrekkelijkere look

■  Dubbelwandig voor een hoge stabiliteit

■   Gladde binnenwanden – hygiënisch en  

gemakkelijk te reinigen

■  Geperforeerd opbergplateau voor een betere ventilatie

■  Regeleenheid gemakkelijk te bedienen via app 

 (Apple of Android)

■  Aansluitkabel met Schuko-stekker lengte ca. 5 m.

2 compartimenten voor 1 persoon

Productinformatie
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ONZE TIP  VOOR ENERGIEBESPARING VOOR EEN  
GEGARANDEERDE DROGING: 
'S AVONDS 3 UUR VENTILATIEDROGING, 'S MORGENS 1/2 UUR  
DROGING MET VERWARMDE LUCHT, REGELBAAR VIA APP.


