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3.200 - SPECIALE HASPELS 

 

 

We know fire. We know safety. We know you. 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Als enige Nederlandse 

producent is Saval in staat om steeds weer in 

te spelen op de specifieke omstandigheden bij 

elke klant. Met meer dan 100 buitendienst 

medewerkers is Saval bovendien altijd in de 

buurt. Het Saval hoofdkantoor en de 

geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in 

Breda. 

 

 

Saval B.V. 

Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda 

Postbus 3499 | 4800 DL Breda 

 

verkoop t (076) 548 72 30 

service t (076) 548 72 40 

f (076) 548 72 50 

info@saval.nl 

 

saval.nl 

Kwaliteitsoplossingen voor 
specifieke toepassingen 
Een ‘gemiddeld’ brandrisico bestaat niet. Een ‘gemiddeld’ bedrijf 

evenmin. Daarom zoekt u naar de brandbeveiligingsoplossing die 

bij úw specifieke toepassing het beste past. Saval beseft als geen 

ander dat die oplossing lang niet altijd een standaardoplossing zal 

zijn. Daarom beschikt Saval over een eigen afdeling 

productontwikkeling die steeds weer speciale oplossingen ontwerpt 

voor speciale situaties. Als enige Nederlandse fabrikant is Saval 

daardoor steeds in staat om in te spelen op uw wensen. 

Deco-D RVS uitvoering 

 

Uitgebreid assortiment speciale haspels 

Naast de ‘normale’ dichte Deco-D haspel 
levert Saval diverse haspels voor speciale 
toepassingen: 
▪ Deco-D haspels met verzinkte bladen 
▪ Deco RVS haspels, rood gecoat of mat 

blank 
▪ Deco-S met speciaal spaak-design 
▪ Deco-D haspels verchroomd 
▪ Deco-I industriehaspels voor dagelijks 

gebruik 
 

 

 

Deco-D verzinkt: optimale bescherming 

Wanneer een haspel dagelijks wordt 
blootgesteld aan minder vriendelijke 
omgevingsinvloeden, dan is een verzinkte 
uitvoering geen overbodige luxe. Zeker 
wanneer een haspel niet in een haspelkast 
geplaatst is kan de elektrolytische 
verzinking van de haspelbladen in 
combinatie met de sterke rode coating de 
levensduur van de haspel aanzienlijk 
verlengen. 
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Deco RVS: functioneel én fraai 

Als alleen verzinken niet volstaat, valt de 
keuze vaak op RVS. Alle metalen 
onderdelen in deze haspel zijn vervaardigd 
uit RVS304. De RVS-haspel is dan ook dé 
oplossing voor o.a. de petrochemische of 
de voedingsmiddelenindustrie, maar is 
eveneens uitstekend geschikt voor de 
beveiliging in corrosieve omgevingen 
zoals zwembaden. Steeds vaker wordt de 
Saval RVS-haspel uitgevoerd met mat 
blanke bladen: een duurzame en fraaie 
oplossing!

 
 
Deco-S: opvallende spaken 

De Deco-S van Saval is in de haspelwereld 
duidelijk een vreemde eend in de bijt. 
Toegegeven, een haspel moet rood zijn. 
Maar nergens staat dat een haspel altijd 
saai moet zijn. De Deco-S past dan ook 
uitstekend in een vooruitstrevend en 
onderscheidend design. 

 
Deco verchroomd: een bijzondere keuze  

De Deco-haspel met verchroomde bladen 
trekt de aandacht. De haspel koppelt een 
zeer opvallend en fraai design aan de 
functionele voordelen die de normale 
Deco biedt.

 
Industriehaspels: zware toepassingen 

Een brandslanghaspel wordt in veel 
bedrijven niet alleen gebruikt bij brand, 
maar is ook een handig stuk gereedschap 

bij het schoonspuiten van vloeren, wanden 
en voertuigen. Door slijtage of onjuist 
gebruik kan dit de haspel onbruikbaar 
maken bij brand. Daarom worden steeds 
vaker twee verschillende typen haspels 
geïnstalleerd: de rode brandslanghaspels 
voor gebruik bij brand, en speciale, goed 
herkenbare groene industriehaspels die 
voor dagelijks gebruik zijn aangewezen. 
De Deco industriehaspels zijn extra 
versterkt uitgevoerd en bevatten verzinkte 
onderdelen. De haspel is bovendien 
uitgerust met een comfortabele 
opwikkelgreep. 
 
Uitgebreid assortiment speciale kasten 

Niet alleen de haspels, maar ook de 
haspelkasten zijn verkrijgbaar in 
verschillende design uitvoeringen. 
Eigenlijk is de reguliere Saval haspelkast 
al een ‘special’:  de Saval inbouwkast heeft 
namelijk de smalste inbouwmaat die 
mogelijk is: 122 mm. Saval levert 
daarnaast nog diverse speciale 
haspelkasten: 
▪ Kasten in alle gewenste kleuren 
▪ Kasten met glazen deuren, desgewenst 

met ingestraald pictogram 
▪ RVS-haspelkasten 
▪ Geïsoleerde haspelkasten 
▪ Kasten met sparing voor een 

handbrandmelder 
 
Meer weten? Vraag het ons! 

De Saval specials die in deze folder 
genoemd zijn, omvatten slechts een klein 
deel van de mogelijkheden. Saval kijkt 
graag samen met u naar een oplossing 
voor úw specifieke situatie. De technisch 
adviseurs van Saval vertellen u graag 
welke mogelijkheden er zijn en kunnen u 
desgewenst in contact brengen met onze 
afdeling productontwikkeling.  
Belt u gerust met de specialisten van 
Saval: We know. 

 
Deco-S 

 
Deco-D Chroom 

 
Deco-D RVS mat 


