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Type max. aantal
(200 liter vaten)/1000 liter IBC)

maten (LxBxH)
(mm)

opvangvolumen
(l)

gewicht
(kg)

GD-E 2 2 / - 1525 x 1250 x 1710 222 230
GD-E 4 4 / - 1525 x 1550 x 1699 280 265
GD-E/IBC - / 1 1525 x 1550 x 2400 1038 343

 � Opties zie pagina 107

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 verzinkt

 � Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001

 � Productieproces onder bewaking TÜV

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest

 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 

 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS 
categorieën 1-4

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E
Opslag van max. 4 vaten à 200 liter 
of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, 
ook met 60 liter vaten en kleine  
blikken combineerbaar

 � voor binnen- en buitenbereik
 � opvangbakken van 3 mm plaatstaal
 � verzinkt rooster  

(draagkracht 1000 kg/m²)
 � 100 mm onderrijdhoogte 
 � rondom gesloten uitvoering van 

verzinkt, geprofileerd staal, naar wens 
buitenzijde gelakt

 � met natuurlijke beluchting
 � 1 vleugeldeur, afsluitbaar
 � de vrije hoogte is voldoende om een 

vat met gemonteerde pomp onder te 
kunnen brengen

Uitvoeringen

Type GD-E

 � opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren 
waarborgen een makkelijk openenen  
en sluiten

Type GD-E/IBC

 � star dak

Opties

 � vatenrekken type FA, verzinkt
 � draaisteunen type RA voor het  

positioneren van de vaten,  
opsteekbaar, verzinkt

 � blikkenrekken type GR, verzinkt

Type GD-E/IBC met buitenzijde gelakt

Type GD-E 4 met type GR-B

Type GD-E 2, buitenzijde gelakt, type 
GR-A + type GR-B 
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