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NIEUW!

Als de trend om
het binnenshuis
roken te verbieden
blijft doorzetten,
zal de behoefte
aan
buitenasbakken
blijven toenemen.
Om de uitstraling
van uw bedrijf te
verbeteren en uw
terrein vrij van
ontsierende
sigarettenpeuken
te houden, biedt
Justrite
verschillende
aantrekkelijke
asbakken die bij
uw bedrijf en
budget passen.

www.justritemfg.com

NIEUW!

Ontsierende
sigarettenpeuken behoren
tot het verleden

De Original Smokers Cease-Fire® is de ideale
oplossing voor sigarettenpeuken...
Het innovatieve, zelfdovende ontwerp van de veiligheidsasbak
Original Smokers Cease-Fire® verzamelt ontsierende
sigarettenpeuken op een veilige manier en voorkomt brand. Door
de vlamvertragende, sterke polyethyleen roest, buigt of breekt
deze onderhoudsarme rokersvriend niet. De unieke regenkap met
opening voorkomt dat regen of ander afval in de bak komt. De
grote stalen uitneembare emmer biedt plaats aan duizenden
peuken. De bevestigingspunten onderaan gaan diefstal tegen en
zorgen voor extra stabiliteit bij slecht weer. In omgevingen met
een hoge luchtvochtigheid voorkomt de gepatenteerde interne
“drip-lip” dat teercondens ontsnapt, zodat de buitenkant schoon
en vrij van donkere en vuile vlekken blijft.

Past overal:
• Productiecentra

• Autodealers

• Commerciële gebouwen

• Recreatieparken

• Aankomst- en vertrekhallen • Openbare ruimtes
• Schoolcampussen

• Restaurants en
fastfoodketens
• Detailhandel en winkelcentra
• Benzinestations
• Binnenplaatsen
• Sport- en gezondheidscentra

Patent: US 6,626,322 B1
FM goedgekeurd

Conform ADA

Op brand getest en goedgekeurd door Factory Mutual

Nog meer keuze…

Lichtgrijs

Zwart

Beige

Donkergroen

Terracotta

Donkerbruin

Wordt geassembleerd
verstuurd

Veiligheidsasbakken Original Smokers Cease-Fire®
Afmetingen
Hoogte x diameter
98 cm x 42 cm

Inhoud
15 liter

Lichtgrijs
Modelnr.
26800

Beige
Modelnr.
26800B

Zwart
Modelnr.
26800D

Terracotta
Modelnr.
26800T

Do nkergroen
Modelnr.
26800G

Geel

Donkerbruin
Modelnr.
26800C

Geel
Modelnr.
26800Y

Meer stijlen en kleuren
om het aantal peuken
een halt toe te roepen.

De opening met regenkap voorkomt
dat regen of ander afval in de bak
komt.
De ingegoten symbolen tonen
duidelijk waar de peuken naar binnen
moeten worden gegooid.
De grote binnenopening verkleint de
kans op verstopping.
De Cease-Fire®-technologie verkleint
het schoorsteeneffect dat andere
bakken kenmerkt.

Op brand getest en
goedgekeurd door
Factory Mutual
Eenvoudig onderhoud! De
grote gegalvaniseerde emmer
van 15 liter met handgreep
gooit u in een handomdraai
leeg! U hoeft alleen het
bovenstuk te verwijderen,
waarna u de emmer kunt
leeggooien.

Het eenvoudig te openen en
sluiten deksel grijpt goed in
elkaar. De boven- en onderkant
zijn door middel van een
vleugelschroef met elkaar
verbonden.
De gepatenteerde interne “driplip” voorkomt dat vieze
teercondens ontsnapt en helpt
het oppervlak schoon en netjes
te houden.

Ideaal voor:

Brede (42 cm) stabiele basis.
De ingegoten bevestigingspunten
aan beide kanten gaan diefstal
tegen en bieden veiligheid bij
slecht weer.

• Willekeurige entrees
• Rook- en pauzeruimtes
• Gebouwen met meerdere ingangen
• Openbare ruimtes en parken

Zelfdovend is het geheim!

VoorSchoonmaken
elke locatie…in een handomdraai...

Als u een brandende sigaret in de veiligheidsasbak gooit,
doet de Smokers Cease-Fire® de rest. Door het zuurstofarme
ontwerp verstikt de brandende sigaret snel en gaat uit.

Door een paar veiligheidsasbakken rond uw
gebouw te plaatsen, bent u verlost van
sigarettenpeuken op de grond en heeft uw
terrein een schone uitstraling.

SteelCore™ Smokers Cease-Fire®; een luxe unit van
polymeer en staal... voor als stijlvol het toverwoord is!

Smokers Cease-Fire®

• Kantoorgebouwen • Bibliotheken
• Hotels

• Resorts

• Restaurants

• Winkelcentra

• Banken

• Recreatiefaciliteiten

• Musea

• Congrescentra

NIEUW!
De doordachte, gestroomlijnde
styling van de stalen
veiligheidsasbak voor intensief
gebruik neemt weinig ruimte
in en is ideaal voor:
• Achteringangen
• Laadplatforms
• Trottoirs
• Doorgangen
• Stegen
• Rookruimtes buiten
• Winkelstraten
• Fabrieken
• Service- en reparatiecentra

Van ingang tot achteruitgang!

Patent: US 6,626,322 B1

Veiligheidsasbakken
voor intensief gebruik
Bij een voorkeur voor staal
kiest u voor veiligheidsasbakken
voor intensief gebruik

De sterke, stalen veiligheidsasbakken voor intensief
gebruik kunnen eenvoudig overal worden neergezet en
voorkomen rondslingerende peuken.
Met een diameter van slechts 29 cm
nemen deze smalle asbakken weinig
plaats in. De basis en hals zijn
gemaakt van duurzaam, brandveilig
gegalvaniseerd staal en afgewerkt
met een sterke roestbestendige
poedercoating. De polyethyleen kap
houdt regen tegen en
maakt duidelijk dat
het om een asbak
gaat.
De veiligheidsasbakken
voor intensief gebruik
zijn leverbaar in twee
maten: 9 liter voor kleine
rookgebieden en 19 liter
die minder vaak hoeven
worden geleegd.
Conform ADA.

NIEUW!
Veiligheidsasbakken
voor intensief gebruik
Inhoud
9 liter
19 liter

Afmetingen
Hoogte x diameter
86 cm x 29 cm
98 cm x 29 cm

Modelnr.
26810R
26811R

De eenvoudige 3-staps montage verkleint de doosgrootte en bespaart transportkosten!

Conform ADA

Duizenden sigarettenpeuken zijn veilig
opgeborgen in de brandbestendige kern
van gegalvaniseerd staal met CeaseFire®-technologie, waardoor peuken
automatisch doven. Draai de nek van de
stalen kern om de inhoud weg te
gooien. Voor volledig probleemloos
schoonmaken kunt u de bak weggooien
en een optionele reservebak kopen.
Fraai polymeer huis dat bestand is tegen
elk weertype en altijd mooi blijft.

Smokers Cease-Fire®

De exclusieve waterballast van 18 kg zorgt
voor extra stabiliteit. Om de bak extra te
beschermen tegen diefstal is een
optionele betonnen verankeringsset
verkrijgbaar. De opening is
tegen regen beschermd
en voorkomt het ingooien
van ongewenst afval. De
elegante aluminium
panelen aan voor- en
achterzijde vormen een
visueel contrast en
maken duidelijk dat het
een asbak betreft.

Als alleen het beste goed
genoeg is!
Een luxe asbak, waarbij een
fraai polymeer uiterlijk
wordt gecombineerd met
een brandveilige stalen
kern

Conform ADA

NIEUW! SteelCore

™

Kleur
Zwart
Grijs
Beige

Smokers Cease-Fire®

E xterne afmetingen
Hoogte x diameter
100 cm x 47 cm
100 cm x 47 cm
100 cm x 47 cm

Stalen kern
Inhoud
19 liter
19 liter
19 liter

Wa terballast
Inhoud
18 liter
18 liter
18 liter

Modelnr.
26812C
26812T
26812G

Afmetingen
74,5 cm x 29 cm
42 cm x 29 cm
140 mm L bout, onderlegring, 38 mm L anker
38 mm diam.
44,5 mm diam.

Modelnr.
26816
26819
26820
26821
26822

Optionele reserveonderdelen
Onderdeel
Stalen basis en hals
Stalen basis (alleen)
Betonnen verankeringsset
Plug voor basis
Vleugelschroef (2)

