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De lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de 
open lucht. De werkzaamheden kunnen langer doorgang vinden 
en doordat de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd worden 
zal ook het ziekteverzuim verminderen.
Tenzij anders vermeld zijn alle lastenten :
• 200 cm hoog aan de zijkanten en 220 cm in de nok
• Gemaakt uit mat wit 570 gr/m² PVC doek
• Het doek van de lastenten is zelfdovend volgens de Franse 

normering M2
• Voorzien van een slikrand rondom van 200 mm

STANDAARD UITVOERINGEN
Huisjesmodel: 
Breedte 190 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 220 cm 
Sheltermodel: 
Breedte 187 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 155 cm

TECHNISCHE GEBRUIKSINFORMATIE  
De lastenten wordt geleverd als bouwpakket in een stevige 
kartonnen doos.
De buizen en pennen welke de verbindingen vormen, dienen 
periodiek te worden gecontroleerd.
Controleer de bekleding van de lastent regelmatig op
scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.

HEAVY DUTY UITVOERINGEN 
Heavy Duty XL: 
Breedte 200 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm 
Heavy Duty XXL:  
Breedte 300 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm

TECHNISCHE GEBRUIKSINFORMATIE 
Heavy duty lastenten kunnen hijsbaar gemaakt worden d.m.v. 
speciale hijsbanden.
Heavy duty lastenten hebben een frame uit duims buis Ø 33,7 mm.
Heavy duty lastenten wordt geleverd als bouwpakket.
De buizen en koppelingen welke de verbindingen vormen, dienen
periodiek te worden gecontroleerd. 
Controleer de bekleding van de lastent regelmatig op scheuren en/of 
andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.

OP MAAT GEMAAKT
Alle lastenten kunnen uiteraard ook speciaal op maat
gemaakt worden. Neem contact op met onze afdeling verkoop.Katern 5 - Outdoor lassen - Cepro catalogus 20144

CEPRO lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de 
open lucht. De werkzaamheden kunnen langer doorgang vinden en 
doordat de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd worden zal ook het 
ziekteverzuim verminderen.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO lastenten :
	200 cm hoog aan de zijkanten en 220 cm in de nok
  Gemaakt uit mat wit 570 gr/m² PVC doek
  Het doek van de lastenten is zelfdovend volgens de Franse 
 normering M2
  Voorzien van een slikrand rondom van 200 mm

          STANDAARD UITVOERINGEN
	Huisjesmodel, breedte 190 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 220 cm
	Sheltermodel, breedte 187 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 155 cm

     Technische gebruiksinformatie standaard lastenten
	CEPRO lastenten wordt geleverd als bouwpakket in 
 een stevige kartonnen doos.
	CEPRO lastenten zijn geschikt voor gebruik in 
 omgevingstemperaturen van -/- 30 °C tot  +70 °C.
	De buizen en pennen welke de verbindingen vormen, dienen 
 periodiek te worden gecontroleerd.
	Controleer de bekleding van de CEPRO lastent regelmatig op 
 scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.

        HEAVy DUTy UITVOERINGEN
	Heavy Duty XL, breedte 200 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm
	Heavy Duty XXL, breedte 300 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm

     Technische gebruiksinformatie heavy duty lastenten
	CEPRO heavy duty lastenten kunnen hijsbaar gemaakt worden 
 d.m.v. speciale hijsbanden.
	CEPRO heavy duty lastenten hebben een frame uit duims buis 
 Ø 33,7 mm.
	CEPRO heavy duty lastenten wordt geleverd als bouwpakket.
	CEPRO heavy duty lastenten zijn geschikt voor gebruik in 
 omgevingstemperaturen van -/- 30 °C tot  +70 °C.
	De buizen en koppelingen welke de verbindingen vormen, dienen 
 periodiek te worden gecontroleerd.
	Controleer de bekleding van de CEPRO lastent regelmatig op 
 scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.

     Op maat gemaakt
Alle CEPRO lastenten kunnen uiteraard ook speciaal op maat 
gemaakt worden. Zowel afmetingen, kleur en uitvoering kunnen op 
klantspecificatie aangepast worden. Neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor een passende aanbieding.

CEPRO LASTENTEN

OUTDOOR LASSEN
Las ten ten
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HUISJESMODEL HEAVY DUTY
● Breedte 200 cm of 300 cm
● Diepte 300 cm
● Hoogte 200 cm
● Nokhoogte 220 cm
● Frame Ø 33,7 mm verzinkt

SHELTERMODEL
● Breedte 187 cm
● Diepte 200 cm
● Hoogte 155 cm
● Frame Ø 25 mm gegalvaniseerd

● Breedte 190 cm
● Diepte 200 cm
● Hoogte 200 cm
● Nokhoogte 220 cm
● Frame Ø 25 mm gegalvaniseerd
● Verpakking geschikt voor pakketdienst

OUTDOOR LASSEN
Las ten ten

• M2 goedgekeurd
• PVC doek 570 gr/m²
• Slikrand 200 mm rondom
• Voor- en achterzijde afsluitbaar met lussluiting

CEPRO LASTENTEN

Bekleding lastent XL heavy duty
200 x 300 cm  90.20.20.3020

Lastent heavy duty XL compleet
200 x 300 cm  91.20.20.3020

Frame lastent XL huisjesmodel
200 x 300 cm   op aanvraag

Lastent heavy duty XXL compleet
300 x 300 cm  91.20.20.3030
Bekleding lastent XXL heavy duty
300 x 300 cm  90.20.20.3030
Frame lastent XXL heavy duty
300 x 300 cm   op aanvraag

Lastent huisjesmodel
compleet 200 x 190 cm  91.20.11
Bekleding lastent huisjesmodel
200 x 190 cm  90.20.11
Frame lastent huisjesmodel
200 x 190 cm   90.20.02

EXTRA OPTIES
Uitbreidingsset voor pijpdoorvoer, 
voor- en achterwand 90.20.21

Bekleding lastent sheltermodel
200 x 187 cm  90.11.11

Lastent sheltermodel
compleet 200 x 187 cm  91.11.11

Frame lastent sheltermodel
200 x 187 cm   90.11.00

i Max. breedte  400 cm
Max. diepte 800 cm
Zijhoogte 200 cm

Afwijkende hoogtes op 
aanvraag.

OP MAAT GEMAAKTE
LASTENT HEAVy DUTy

i
PIJPDOORVOER VOOR LASTENT
Met deze uitbreidingsset kunt u 
uw huisjesmodel lastent geschikt 
maken voor het doorvoeren van 
een pijp.

Andere accessoires op aanvraag 
leverbaar..

354.912011

354.902011

354.902002

354.911111

354.901111

354.901100

354.9120203020

354.9020203020

Op aanvraag

354.9120203030

354.9020203030

Op aanvraag

354.902021


