
VAKKENKAST MET OPLAADFUNCTIE
HELEMAAL MOBIEL MET OPLAADKASTEN VAN C+P



 RAL 9016 / 9016  RAL 9016 / 110 80 60  RAL 9016 / 2000  RAL 9016 / 5012

 RAL 7035 / 7035  RAL 7035 / 7016  RAL 7035 / 5010  RAL 7035 / 3003

OPLAADVAKKENKAST EVOLO 48, EENDELIG

DE COMPACTE
■ Met vier vakken voor het veilig en plaatsbesparend opbergen van 

accu’s en ander toebehoren

■ Met twee stroomaansluitingen in elk vak (230V-contactdozen)

■ Stabiele staalconstructie met hoogwaardige inbrandcoating

■ Deuren rechts aangeslagen, met robuuste doorlopende scharnier

■ Comfortabele aanslagdemping voor goede sluiting

■ Met gesloten voetsokkel – geen vuilophoping onder de kast

■ Netto vakafmetingen (h x b x d): 375 x 330 x 465

■ Twee verschillende slotvarianten

■ Fronten naar keus beschikbaar in vier kleurvarianten

OPLAADVAKKENKAST EVOLO 48, TWEEDELIG

DUBBEL ZOVEEL PLAATS
■ Met acht vakken voor het veilig en plaatsbesparend opbergen van 

accu’s en ander toebehoren

■ Met twee stroomaansluitingen in elk vak (230V-contactdozen)

■ Stabiele staalconstructie met hoogwaardige inbrandcoating

■ Deuren rechts aangeslagen, met robuuste doorlopende scharnier

■ Comfortabele aanslagdemping voor goede sluiting

■ Met gesloten voetsokkel – geen vuilophoping onder de kast

■ Netto vakafmetingen (h x b x d): 375 x 330 x 465

■ Twee verschillende slotvarianten

■ Fronten naar keus beschikbaar in vier kleurvarianten

Bestelnummer: 48020-1204EB -XXX

Bestelnummer: 48020-220404EB -XXX

-Kleurkeuze

-Kleurkeuze

KLEURKEUZE
Ombouw/front

Andere kleuren op aanvraag



Oplaadkasten van C + P: Uw accu’s worden ‘s nachts of tijdens werk, 
pauzes of wachttijden veilig en beschermd bewaard en tegelijkertijd 
opgeladen. 

Onze oplaadkasten bieden daarnaast ook voldoende ruimte om nog 
ander toebehoren, zoals tassen of veiligheidshelmen, veilig op te bergen.

OPBERGRUIMTE

De afzonderlijke vakken bieden voldoende ruimte 
voor de gebruikers. Het stalen materiaal is glad en 
gemakkelijk te reinigen.

DIEFSTALBEVEILIGING

De vakkenkasten van C + P zijn naar keus verkrijg-
baar met twee verschillende, betrouwbare sluitsys-
temen. De standaarduitvoering is voorzien van een 
cilinderslot met telkens twee sleutels. 

Als alternatief is een betrouwbaar elektronisch 
pincodeslot leverbaar. Het elektronische slot biedt 
tal van instelbare functies en bedrijfsmodi voor 
wisselende of vaste gebruikers.

STROOMVOORZIENING

In elk vak zijn twee GS-gekeurde 230V-contact-
dozen ingebouwd, die kunnen worden gebruikt 
om allerhande apparaten met een standaard 
stroomaansluiting op te laden.

DIT BIEDEN DE OPLAADKASTEN VAN C + P



C +P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Duitsland 

Tel.: +496465919-888 · Fax: +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de

C +P neemt het voortouw in duurzaamheid en kwaliteit!

Ons kwaliteits-, milieu- en energiemanagement is door DMSZ 

(Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft) gecerti-

ficeerd volgens ISO 9001, 14001 en 50001. 

VOORDELEN VAN DE VAKKENKASTEN VAN C + P:

	■ Stabiele staalconstructie: duurzaam en brandveilig, met GS-keurmerk

	■ Hoogwaardige afwerking: vlot bruikbaar, beschermt tegen letsel

	■ Gladde oppervlakken: hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

	■ Voldoende opbergruimte: ieder vak biedt voldoende plaats voor accu’s en 
ander toebehoren

	■ Dubbele stroomvoorziening: twee 230V-contactdozen per vak

	■ Diefstalbeveiliging: verkrijgbaar met cilinder- of pincodeslot

	■ Ventilatie: een speciale ventilatieoplossing in de achterwand van de kast zorgt 
voor optimale afvoer van warmte

	■ Flexibel gebruik: ook geschikt voor het opladen van andere apparaten zoals 
smartphones, laptops, tablets of andere oplaadbare batterijen met een stand-
aard stroomaansluiting

	■ Aantrekkelijk uiterlijk: beschikbaar in vier moderne kleurvarianten


