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Kast type 600/800

De kast type 600/800 is geschikt voor het plaatsen van een kleine huishoudelijke elektrische 
aansluiting en vervaardigd van roestvaststaal voorzien van een hoogwaardige 
buitenbestendige poedercoating in de kleur dennengroen (RAL 6009). De kast is 800 mm 
hoog, 600 mm breed en 300 mm diep. De kast kan als losse opstelling in de grond worden 
bevestigd met behulp van een rvs sokkel of aan de muur. Bij bevestiging aan de muur wordt 
de onderkant van de kast afgedekt middels een rvs bodemplaat. De gasmeter kan vervolgens 
op het in de kast aanwezige betonplex montagebord worden bevestigd. Naast het betonplex 
montagebord is de kast standaard voorzien van een standaard schroefcilinderslot AO344 
inclusief twee sleutels.

Op onderstaand invulformulier vragen wij u uw contactgegevens en gewenste 
kastsamenstelling aan te geven, waarna u het ingevulde formulier kunt sturen via fax, email of 
post naar onderstaande contactgegevens. Na binnenkomst van uw bestelling krijgt u een 
factuur toegestuurd en na ontvangst van het factuurbedrag kunt u de kast na ongeveer twee 
weken op het door u opgegeven afleveradres verwachten. 
Voor leveringen onder de € 500 nettowaarde wordt € 45 aan vracht- en administratiekosten 
berekend of € 25 aan administratiekosten indien de goederen worden afgehaald aan het 
magazijn te Dordrecht.
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Bestelformulier Kast type 600/800

Gewenste kastsamenstelling (aantallen aangeven):*

* Genoemde prijzen zijn per stuk, excl. btw, netto en geldig tot en met 31 december 2020. 
Voor leveringen onder de € 500 nettowaarde wordt € 45 aan klein ordertoeslag berekend.

Contactgegevens:

Kast type 600/800 inclusief montagebord en schroefcilinderslot AO344 met 2 sleutels      
(€ 480,- excl. btw, Artikelnummer 1014.27.33)

Bodemplaat type 600 voor muurbevestiging (€ 45,- excl. btw, artikelnummer 1044.40.01)

Fundatie type 600 voor grondbevestiging (€ 185,- excl. btw, artikelnummer 1006.55.01)

Afleveradres (invullen indien anders dan bovenstaande contactgegevens):

Bedrijfsnaam (+ KvK-nummer):

Naam/Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Bedrijfsnaam (indien relevant):

Naam/Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
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De kast type 600/800 is geschikt voor het plaatsen van een kleine huishoudelijke elektrische aansluiting en vervaardigd van roestvaststaal voorzien van een hoogwaardige buitenbestendige poedercoating in de kleur dennengroen (RAL 6009). De kast is 800 mm hoog, 600 mm breed en 300 mm diep. De kast kan als losse opstelling in de grond worden bevestigd met behulp van een rvs sokkel of aan de muur. Bij bevestiging aan de muur wordt de onderkant van de kast afgedekt middels een rvs bodemplaat. De gasmeter kan vervolgens op het in de kast aanwezige betonplex montagebord worden bevestigd. Naast het betonplex montagebord is de kast standaard voorzien van een standaard schroefcilinderslot AO344 inclusief twee sleutels.
Op onderstaand invulformulier vragen wij u uw contactgegevens en gewenste kastsamenstelling aan te geven, waarna u het ingevulde formulier kunt sturen via fax, email of post naar onderstaande contactgegevens. Na binnenkomst van uw bestelling krijgt u een factuur toegestuurd en na ontvangst van het factuurbedrag kunt u de kast na ongeveer twee weken op het door u opgegeven afleveradres verwachten. 
Voor leveringen onder de € 500 nettowaarde wordt € 45 aan vracht- en administratiekosten berekend of € 25 aan administratiekosten indien de goederen worden afgehaald aan het magazijn te Dordrecht.
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Gewenste kastsamenstelling (aantallen aangeven):*
* Genoemde prijzen zijn per stuk, excl. btw, netto en geldig tot en met 31 december 2020. Voor leveringen onder de € 500 nettowaarde wordt € 45 aan klein ordertoeslag berekend.
Contactgegevens:
Afleveradres (invullen indien anders dan bovenstaande contactgegevens):
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