optielijst werfwagens

Optiemogelijkheden en uitrustingen voor onze werfwagens

Onze werfwagens kunnen volledig conform de eisen van de klant afgewerkt worden. Een aantal
standaard inrichtingsmogelijkheden vindt U hieronder. Uiteraard zijn alternatieve inrichtingen en
afwerkingen mogelijk. Contacteer ons voor verdere informatie !

Constructie :
- RAL kleur van keuze
- 80 km per uur of 25 km per uur
- verbreden of versmallen van de standaardbreedte
- vlak dak in plaats van een rond dak
- voetbodem afgewerkt met een PVC of een polyestercoating (standaard waterbestendige
rood gelakte OSB bodem)
- extra toegangsdeur
- dubbelvleugelige toegangsdeur
- extra toegangstrappen
- onderschuifbare toegangstrappen
- materiaalkoffer aan de onderzijde van de wagen, aan beide zijden te openen (maximaal
2,50 meter lengte)
- vrachtwagendissel of personenwagendissel
- combinatiedissel voor vrachtwagen én personenwagenvervoer zodat met met één dissel
beide koppelingen kan gebruiken
- steunwiel voor dissel
- extra aluminium enkelwandig raam van 750 x 850 mm.
- kunststof ramen met dubbelglas, optioneel met rolluiken - diverse afmetingen
- scheidingswanden zonder deur
- scheidingswanden mét normale draaideur of schuifdeur
- ...
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Diefstalbeveiliging :
-

versterkte anti-diefstaldeur
bijkomstige deurbeveiliging d.m.v. een dwarsbalk inclusief discusslot
verzinkt stalen rooster voor raam
...

Veiligheid :
- eerste hulp kit
- eerste hulp tafel met afmeting 37 x 52 mm.
- brandblusser van 6 kg.

Electriciteit :
-

basisinstallatie 220 V belastbaar tot 3 kW inclusief CEE aansluitstekker
basisinstallatie 220/380 V inclusief CEE aansluitstekker
lichtschakelaars
stopcontact 220 V 16 A
stopcontact 220 V inclusief afzonderlijke zekering
plafondlamp van 60 Watt met kunststof beschermkap
TL lamp van 1 x 58 Watt met kunststof beschermkap
gasverlichting
...
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Schaft- en slaapaccomodatie :
-

tafel met breedte van 600 mm, uit kunststof overtrokken hout 1200 mm. lengte
tafel met breedte van 600 mm, uit kunststof overtrokken hout 1800 mm. lengte
tafel met breedte van 600 mm, uit kunststof overtrokken hout 2400 mm. lengte
openklapbare zitbank lengte 1200 mm.
openklapbare zitbank lengte 1800 mm.
openklapbare zitbank lengte 2400 mm.
rugleuning voor zitbank
kleerhaak
stalen stoel met houten zitting
afvalemmer inclusief deksel
stalen enkelbed met afmeting 1900 x 800 mm.
stapelbed met afmeting 1900 x 800 mm.
matras met afmeting 1900 x 800 x 800 mm.
metalen kast met afmeting 500 x 500 x 1800 mm.
houten kast met afmeting 1000 x 500 x 1700 mm. voor 4 personen
...

Was- en kookaccomodatie :
- wasbekken inclusief watertoe- en afvoer, cyphon, spiegel, kunststof tablet en
handdoekhouder
- boiler voor warm/koud water met inhoud 5 liter
- wastafel zonder aansluiting op waterleiding bestaande uit een 22 liter kunststof tank,
inclusief houder en een afvalwatertank
- minikeuken met afmeting 1000 x 600 mm. inclusief 2 kookplaten, 1 spoelbekken, een
warmwaterboiler, mengkraan voor koud/warm water
- electrische dubbele kookplaat
- propaankookplaat 2 vuren
- koelkast met inhoud van 140 liter
- hangkast met legbord met afmeting 1000 x 320 mm.
- voorraadkast met afmeting 500 x 500 x 800 mm. inclusief legbord
- koelkast op gas aangedreven met inhoud van 60 liter
- koelkast op gas aangedreven met inhoud van 103 liter (omschakelbaar naar electriciteit)
- ...
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Bureelinrichting :
- stalen bureeltafel met houten blad met afmeting 1200 x 600 mm. inclusief 1
onderbouwkast met 2 afsluitbare schuiflades
- stalen bureeltafel met houten blad met afmeting 1600 x 600 mm. inclusief 1
onderbouwkast met 2 afsluitbare schuiflades
- stalen bureeltafel met houten blad met afmeting 1560 x 750 mm. met telkens links en
rechts een onderbouwkast met 2 afsluitbare schuiflades
- stalen bureelkast inclusief 4 legborden met afmeting 800 x 400 x 1800 mm.
- stalen bureelkast inclusief 2 legborden met afmeting 800 x 400 x 1300 mm.
- dubbelvleugelige bureelkast uit staal inclusief 4 legborden met afmeting 800 x 400 x 1800
mm.
- combinatie dubbelvleugelige bureelkast/kleerkast met afmeting 800 x 450 x 1800 mm.
- plan bijzettafel, 750 mm breed, per lopende meter
- plan bijzettafel, 1000 mm breed, per lopende meter
- draaistoel met stoffen zitting op 5 wieltjes
- draaistoel met gepolsterde zitting op 5 wieltjes inclusief gasdrukveer
- open ordnerkast met afmeting 1700 x 400 mm, inclusief 4 legborden
- magneetrail
- papierkorf
- ....

Verwarming :
- electrische verwarming met thermostaat en ventilator 2000 Watt
- electrische wandconvector 2 kW inclusief thermostaat
- propaan gasverwarming 2,0 kW
- propaan gasverwarming 3,0 kW
- flessenkast (buiten aangebracht) uit verzinkt staal, voor 1 fles van 11 kg. met afmeting
745 x 425 x 385 mm.
- flessenkast (buiten aangebracht) uit verzinkt staal, voor 2 flessen van 11 kg. met afmeting
735 x 820 x 385 mm.
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- flessenkast (buiten aangebracht) uit verzinkt staal, voor 1 fles van 33 kg. met afmeting
1480 x 425 x 385 mm.
- flessenkast (buiten aangebracht) uit verzinkt staal, voor 2 flessen van 33 kg. met afmeting
1480 x 820 x 385 mm.
- ...

Specifieke verlangens qua afwerking en inrichting :
- met ons te bespreken
No prescription required. If you want to cooperate with any online drugs store, you can forget
about a prescription, doctor’s appointment and related things. Instead, you can consult canad
ianrxon.com
professional representatives of the customer support group that will give detailed information
about the drug, its doses, contraindications, warnings, possible adverse reactions and other
issues. The option will also help you save money on appointments with a medical specialist;
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