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INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS  

Het gebruik van betonnen opbergkasten met verzinkt 

stalen deuren en degelijk hang en sluitwerk is een prima 

en veilige behuizing voor technische installaties in de 

buitenruimte. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 

beregeningsinstallaties.

De kasten zijn standaard uitgevoerd zonder bodem, 

maar kunnen optioneel met bodem worden geleverd. 

Verder kunt u kiezen voor 2, 4 of geen ventilatieroosters. 

Kortom, al uw wensen kunnen we vertalen in specifi eke 

voorzieningen, zodat u de kasten kunt inzetten voor 

het installeren van telecommunicatie, pompinstallaties, 

verkeersinstallaties, meet- en regeltechnologie en 

elektrotechniek.

U kunt deze kasten, variërend van klein tot groot ook 

inzetten voor bijvoorbeeld het opbergen van speelgoed, 

scootmobielen, fi etsen en brommers. 

De opbergsystemen hebben standaard hijsvoorzieningen 

om ze makkelijk te plaatsen. De gebruikte materialen 

zijn vrijwel onderhoudsvrij en bieden een robuuste 

bescherming tegen invloeden van buitenaf. De 

doordachte combinatie van hang- en sluitwerk maken 

het een gebruiksvriendelijk systeem. De opbergsystemen 

bieden u een duurzame oplossing voor decennia lang 

probleemloos gebruik.
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INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS  

Opbergkast GS-1 Opties

Deklaag Witgeel Bodem

Deuren Verzinkt staal met profi el 4 ventilatieroosters

Sluitsysteem Hevelslot met cilinder

Betondikte 5 tot 8 cm

Gewicht 1220 kg

Afmetingen 160 x 132 x 155 cm (l x b x h) uitwendig

150 x 124 x 150 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-2
Deklaag Witgeel

Deuren Verzinkt staal met profi el

Sluitsysteem Hevelslot met cilinder

Betondikte 5 tot 8 cm

Gewicht 1370 kg

Afmetingen 137 x 160 x 155 cm (l x b x h) uitwendig

126 x 150 x 149 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-5 Opties

Deklaag Witgeel Bodem

Deuren Verzinkt staal met profi el 4 ventilatieroosters

Sluitsysteem Hevelslot met cilinder

Betondikte 5 tot 8 cm

Gewicht 1730 kg

Afmetingen 175 x 132 x 190 cm (l x b x h) uitwendig

160 x 122 x 184 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-7 Opties

 Deklaag Witgeel Bodem

Deuren Verzinkt staal met profi el 2 ventilatieroosters

Sluitsysteem Hevelslot met cilinder

Betondikte 5 tot 8 cm

Gewicht 2150 kg

Afmetingen 175 x 220 x 190 cm (l x b x h) uitwendig

160 x 210 x 184 cm (l x b x h) inwendig
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INSTALLATIE- EN OPBERGKASTEN GS 

Opbergkast GS-21 Opties
Deklaag Witgeel Sparing in de bodem
Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 330 kg
Afmetingen 81 x 64 x 110 cm (l x b x h) uitwendig

72 x 57 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-22 Opties

 

Deklaag Witgeel Sparing in de bodem
Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 460 kg
Afmetingen 132 x 64 x 110 cm (l x b x h) uitwendig

123 x 57 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-23.2 Opties
Deklaag Witgeel Sparing in de bodem
Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 800 kg
Afmetingen 206 x 90 x 110 cm (l x b x h) uitwendig

197 x 82 x 101 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-30 Opties
Deklaag Witgeel Sparing in de bodem
Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 430 kg
Afmetingen 81 x 84 x 125 cm (l x b x h) uitwendig

72 x 76 x 116 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-31 Opties
Deklaag Witgeel Sparing in de bodem
Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 665 kg
Afmetingen 137,5 x 84 x 125 cm (l x b x h) uitwendig

128,5 x 76 x 116 cm (l x b x h) inwendig

Opbergkast GS-32 Opties
 Deklaag Witgeel Sparing in de bodem

Deuren Verzinkt staal 2 of 4 ventilatieroosters
Sluitsysteem Hevelslot met cilinder
Betondikte 4 tot 5 cm
Gewicht 1100 kg
Afmetingen 203 x 90 x 129 cm (l x b x h) uitwendig

194 x 83 x 120 cm (l x b x h) inwendig
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KOERIERS- EN PAKKETPOSTKASTEN (DEPOTBOX) 

Het is een bekend probleem. Pakketten worden buiten kantooruren afgeleverd 

of aangeboden als de geadresseerde niet op kantoor, in de winkel of thuis 

is. Voor de koeriersdienst is dit ook veelal niet prettig omdat men het 

pakket opnieuw moet aanbieden en voor de ontvanger ook onprettig omdat 

men het pakket vaak moet afhalen. Om dat te voorkomen hebben we een 

pakketpostkast ontwikkeld. Nu kan elke koeriersdienst na sluitingstijd of zelfs 

‘s nachts pakketten afl everen en heeft de ontvanger het pakket snel binnen. 

Hoe werkt het?

1 De  depotbox is gesloten en kan door een koerier met een speciale 

sleutel worden geopend.

2 De koerier legt de zending in de depotbox en sluit de deur.

3 Met een druk op het slot vergrendelt de koerier de depotbox.

4 De ontvanger opent de depotbox met een sleutel en haalt de zending 

uit de box.  

De Depotbox is verkrijgbaar in 6 verschillende deklagen. De deuren zijn 

uitgevoerd in een modern noppenprofi el. U kunt kiezen uit 5 verschillende 

kleuren voor de deuren. 

De Depotboxen zijn verkrijgbaar met 2, 4 of 6 pakketkluisjes. De Depotbox 

is ook uitermate geschikt voor de adviessector zoals advocaten, notariaten, 

accountants, communicatie adviesbureaus, architecten, ingenieursbureaus en 

natuurlijk voor de detailhandel, bedrijven, overheid, etc.

Depotbox 241

Depotbox 242

Depotbox 243Werking Depotbox Depotbox 242

DENB_opbergkasten.indd   5DENB_opbergkasten.indd   5 11-03-11   12:3711-03-11   12:37



Den Boer Econorm BV 

Nijverheidsweg 41 

2102 LK Heemstede 

T: +31 (0)23 - 548 12 00 

F: +31 (0)23 - 548 12 01 

E: info@denboereconorm.nl 

W: www.denboereconorm.nl 

Buiten showroom open op werkdagen 

van 9.00 tot 17.30 uur.
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Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp, offerte of bestek!

De strooiboxen voor strooizout en zand zijn een 

prima oplossing voor het strooien bij bijvoorbeeld 

bruggen, viaducten, opritten en laad- en losterminals. 

Robuust, makkelijk te plaatsen en te vullen en via de 

uitschepklep aan de onderzijde prima te doseren. Een 

uitstekende oplossing voor een betere veiligheid voor 

het verkeer bij het winterse weer.

VELE VARIANTEN, OPTIES EN 
MOGELIJKHEDEN

Deze brochure geeft een overzicht van de talrijke 

mogelijkheden. De uitgebreide versie van de producten 

vindt u terug op onze website. In Nederland hebben 

wij een aantal producten opgenomen in onze 

buitenshowroom die op werkdagen geopend is van 

9.00 tot 17.00 uur. Heeft u nog vragen of zijn er 

specifi eke eisen of wensen bel dan met onze adviseurs. 
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