
 

Flexibel en gebruiksvriendelijk

PACIFIC
Ontdek de voordelen

De Pacific is compact en strak vormgegeven, maar

biedt u toch de mogelijkheid vrijwel alle voorzieningen en 

apparatuur in te bouwen. Denkt u bijvoorbeeld aan CEE

contactdozen, CAI contactdozen en aansluitingen voor water en 

data/multimedia. De keuze is aan u of u deze voorzieningen gratis 

of betaald wilt aanbieden. Wilt u uw gasten laten betalen, dan kan 

dit achteraf via de kWhmeterstand of vooraf door geldinworp of 

SEP-card.

   Slim snelmontage- en aansluitsysteem

   Geschikt voor betaalsystemen

 Als drinkwatertappunt

  Geschikt voor krachtstroom aansluiting

  In elke RAL-kleur leverbaar
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VRAGEN OF MEER SPECIFICATIES OVER ONZE SERVICEZUILEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN
• De Pacific zuil is voorzien van een slim snelmontage- en aansluitsysteem.
• Geschikt voor max. 6 stopcontacten met een betaalsysteem (muntinworp, SEP-card)  of  
  aansluitingen met elektronische kWh-meters.
• Geschikt voor 220V / 16A tot 400V / maximaal 32A
• De Pacific kan gebruikt worden als drinkwatertappunt.
• De Pacific zuil is in alle kleuren leverbaar. Standaardkleur is blank geanodiseerd of gepoedercoat in  
  groen.

DE COMPACTE ALLES KUNNER
Welke uitvoering u ook kiest, u profiteert met
iedere Pacific van een slim snelmontage- en
aansluitsysteem. Iedere zuil bestaat uit één
compartiment met unieke geëxtrudeerde
snelmontageprofielen voor de montage van
apparatuur en afschermplaten. 

U plaatst dezuilen dan ook in een handomdraai, 
waarmee u flink bespaart op montagekosten.
Uiteraard kunt u de montage en aansluiting
ook overlaten aan de vakmensen van Seijsener,
of een van onze betrouwbare partners.

DUURZAME CONSTRUCTIE
Het materiaal dat we voor de Pacific gebruiken, 
is van de allerhoogste kwaliteit. De basis wordt 
gevormd door een geëxtrudeerd hoogwaardig 
aluminium profiel van maar liefst 3,5 mm dik.
Dit biedt u het voordeel dat de Pacific vrijwel
onderhoudsvrij is. Bovendien is de zuil ook
spatwaterdicht. De Pacific voldoet aan de
specificaties voor dichtheidsklasse IP54.

ALTIJD PERFECT PASSEND
Kiest u voor de Pacific, dan kiest u voor maximale
flexibiliteit. Uiteraard bepaalt u zelf over welke 
voorzieningen de zuil moet beschikken. De Pacific 
is naast de standaard blank geanodiseerde en 
groen gepoedercoate uitvoering verkrijgbaar in 
iedere gewenste kleur. Zelfs op de lengte van 
de zuil heeft u invloed. Zo heeft u met de Pacific 
altijd een zuil die een perfecte eenheid vormt 
met uw recreatiepark.


