
Robuust, stijlvol en compact

ARCTIC
Ontdek de voordelen

Een compact ontwerp en een stijlvol, slank uiterlijk maken de 

Arctic tot een bijzondere verschijning. Omdat deze servicezuil in 

de bij uw recreatiepark passende kleur uitgevoerd kan worden, 

kiest u met de Arctic voor een hoogwaardige kwaliteitsuitstraling. 

De multifunctionele behuizing van de Arctic zorgt voor ongekend 

brede toepassingsmogelijkheden. En dankzij de duurzaamheid van 

de toegepaste materialen brengt u met deze robuuste zuil “de 

zekerheid van Seijsener” op uw recreatieterrein.

   Multifunctionele behuizing

  In elke RAL-kleur leverbaar

   Kan uitgevoerd worden als

 standalone verlichtingszuil

 Als drinkwatertappunt, met of zonder

 haspel
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VRAGEN OF MEER SPECIFICATIES OVER ONZE SERVICEZUILEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN
• De Arctic wordt standaard uitgevoerd met een deur met klemslot.
• De Arctic is geschikt voor maximaal 6 stopcontacten of aansluitingen met elektronische kWh-meters.
• Geschikt voor 230V / 16A.
• De Arctic kan gebruikt worden als drinkwatertappunt, met of zonder slanghaspel.
• De Arctic zuil is in alle kleuren leverbaar. Standaardkleur is blank geanodiseerd of gepoedercoat in  
  groen.
• De Arctic kan ook uitgvoerd worden als standalone verlichtingszuil.

DE COMPACTE ALLES KUNNER
Wanneer u de Arctic uitkiest als de standaardzuil, 
zet u een compacte, voordelige alleskunner op 
uw recreatieterrein. Want met al zijn compactheid 
zijn de prestaties van de Arctic van formaat. Als 
het om toepassingsmogelijkheden gaat, doet 
deze zuil niet onder voor grotere modellen.

Door het slimme ontwerp kan één Arctic
worden uitgerust met 4 CEE stopcontacten,
plus de bijbehorende aardlekautomaten en
eventuele elektronische kWh-meters.

ÉÉN TERREIN, ÉÉN ZUIL!
De veelzijdigheid van de Arctic maakt het 
mogelijk om alleen de Arctic te gebruiken waar 
normaal verschillende typen noodzakelijk zijn. Het 
resultaat: een strakkere en harmonieuzere aanblik 
van uw park. 

DE ARCTIC IS EEN BLIJVERTJE
Campingservicezuilen zijn er in soorten en maten. 
Seijsener Rekreatietechniek heeft gekozen voor 
duurzaam aluminium als basismateriaal. Een 
zorgvuldig fabricageproces en hoogwaardige 
afwerking door anodisering of poedercoating 
zorgen voor een eindproduct dat als kwaliteitszuil 
moeiteloos tientallen jaren meegaat.


