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speciale
behuizingen



alles is 
mogelijk

rvs gaskast

Voor de waarborging van een betrouw-

baar gasnetwerk levert Avedko een 

verscheidenheid aan gaskasten, zowel 

in uitvoering als maatvoering. Zo heeft 

Avedko onder meer een ruim pakket aan 

kantelkasten beschikbaar. Om gasstations 

optimaal te beschermen is een gaskast 

van groot belang. Avedko ontwikkelt en 

produceert roestvast stalen gaskasten in 

eigen huis.

grote behuizingen

Avedko heeft veel ervaring met het 

ontwerpen en produceren van zeer 

grote behuizingen voor velerlei toepas-

singen. Opties als isolatie, ventilatie en 

vandaalbestendigheid behoren tot de 

mogelijkheden.

19-inch kasten

Voor 19-inch kasten bent u bij ons aan 

het juiste adres. Binnen haar pakket heeft 

Avedko een lijn van 19-inch kasten, die 

middels een 19-inch rack standaard zijn 

geconfigureerd voor modulaire elektroni-

sche apparatuur. Draaibare en in diepte 

verstelbare 19-inch racks behoren tot de 

mogelijkheden.

(vri) regelkast

Een regelkast wordt voornamelijk ingezet 

ten behoeve van de bescherming van 

de elektronica van verkeerssystemen. 

Avedko’s regelkasten zijn duurzaam en 

optimaal bestendig tegen vandalisme 

en weersinvloeden. De VRI behuizing 

bestaat uit een groot compartiment en 

een of twee kleine compartimenten (voor 

de energievoorziening) die seperaat te 

openen zijn.



wal- en 
marktstroomkast

Door het gebruik van een walstroom-

kast kunnen aangemeerde schepen in 

onder andere de binnenvaart een vaste 

stroomvoorziening gebruiken in plaats 

van hun eigen aggregaten. Op deze 

manier voorkomen walstroomkasten 

geluidsoverlast voor omwonenden en 

zorgen ze voor minder CO2-uitstoot.

Deze speciale behuizingen kunnen 

in elke gewenste vorm worden geïn-

tegreerd in het straatbeeld. Zo heeft 

Avedko bijvoorbeeld een walstroomkast 

met geïntegreerde zitbank geleverd. In 

het verlengde van de walstroomkasten 

levert Avedko ook kasten voor water-

aansluiting op de kades.

Tevens leveren wij marktkasten, welke 

voorzien in de stroom- en water-

aansluitingen voor marktkramen en 

evenementen. 

onderdelen voor 
grootkeukenindustrie

Avedko produceert al sinds jaar en dag 

specifieke onderdelen voor de grootkeu-

kenindustrie. Te denken valt onder meer 

aan volledig geassembleerde bordensta-

pelaars en afruimwagens. Deze producten 

worden in de markt gezet door onze doch-

teronderneming Mobile Containing BV te 

Dordrecht (www.mobilecontaining.nl).

recreatie

Voor de veelzijdige recreatiemarkt van 

campings tot jachthavens levert Avedko 

niet alleen behuizingen ten behoeve van 

gas-, water- en elektriciteitinstallaties, 

maar bijvoorbeeld ook centrale brieven-

bus units.

pedestalls

Voor de beveiliging en toegang van 

onder meer haventerreinen levert Avedko 

pedestalls. Pedestalls zijn toegangszuilen 

waar bezoekers, zoals vrachtwagenchauf-

feurs, zich kunnen melden en instructies 

en toegangspassen verstrekt krijgen. 



straatmeubilair

Ook voor straatmeubilair bent u bij 

Avedko aan het juiste adres. Wij hebben 

veel expertise in ondergrondse afvalsys-

temen. Avedko produceert en ontwerpt 

op dit vlak onder meer bovengrondse 

roestvast stalen inwerpzuilen voor restaf-

val en glas.

golfkasten

Voor vele waterschappen leveren wij 

pomp- en besturingskasten. Om de 

kasten bij deze markt aan te laten sluiten, 

heeft Avedko voor verschillende water-

schappen golfkasten ontwikkeld. Een 

mooi design product met een bijpas-

sende uitstraling.

kunstwerken

Dat Avedko van meerdere markten thuis 

is bewijst onze jarenlange samenwerking 

met wijlen kunstenaar Andre Volten. Zijn 

door Avedko geproduceerde ontwerpen 

zijn zowel in binnen- als buitenland te 

vinden. Voorbeelden zijn de fontein in 

de binnenhal van Jaarbeurs Utrecht en 

onderstaand kunstwerk voor de ingang 

van het Kröller Müller Museum. dubbelwandige 
behuizingen

Dubbelwandige behuizingen worden toe-

gepast wanneer klimatisering een cruciale 

rol in de behuizing speelt, bijvoorbeeld 

door de eisen die actieve apparatuur 

stelt. Door het gebruik van dubbele 

wanden kan een meer stabiel binnenkli-

maat worden gecreëerd. Onder meer bij 

glasvezel- en telecomnetwerken wordt dit 

type kasten (bijvoorbeeld 19 inch) veel 

ingezet.
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