
 
 

 Gebrauchsanleitung 

Standascher 

 

Instruction manual 

Standing ashtray 

 

Mode d’emploi 

Cendrier sur colonne 

 

Manuale di utilizzo 

Portacenere da esterno 

 

Instrucciones de uso 

Cenicero de pie plateado 

 

Manual de instruções 

Cinzeiro vertical 

 

Gebruiksaanwijzing 

Standasbak 

 

Bedieningshandleiding 

Stand-askebager 

 

Инструкция по эксплуатации 

Напольная пепельница 

 

Kullanma kılavuzu 

Ayaklı kulluk 

 

Instrukcja obsługi 

Popielnica stojąca 

 

Návod k obsłużę 

Stojaci popelnik 

 

Upute za upotrebu 

Pepeljara s pijeskom 

 

Használati útmutató 

Állo hamuzo 

 

Οδηγίες χρήσης 

Σταχτοδοχείο δαπέδου 
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Beschrijving van het product 
 

Naam: Standasbak 

Art.-Nr.: 860008 

Materiaal: 
Edelstaal; 
Binnenemmer: gegalvaniseerd staal 

Uitvoering: 

 kleur: edelstaal 

 interne uitneembare binnenemmer met inklapbare 
handgrepen  

 opening: Ø 45 mm 

Afmetingen: B 210 x D 210 x H 574 mm 

Inhoud: 11 liter 

Inwerpopening: B 155 x H 100 mm 

Gewicht: 2,5 kg 

 

Onderdelenoverzicht 

 
 

1 Deksel 

2 Asbak 

3 Binnenemmer  

4 Inwerpopening  

5 Ombouw 
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Plaatsing 
 

 De standasbak uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de 
milieueisen.  

 De binnenemmer in de ombouw van de standasbak plaatsen. De asbak en het 
deksel op de ombouw plaatsen.  

 Kies de plaats van de standasbak en de standasbak op de uitgekozen plaats opstellen. 

 
 

Legen en reinigen 
 

 De standasbak regelmatig legen en reinigen.  

 Om het legen en reinigen van de standasbak te vergemakkelijken, zijn het deksel en 
de asbak gemakkelijk eraf te halen, en de binnenemmer is uitgerust met 
handgrepen. 
 

 
 

 Om de standasbak te legen het deksel (1) eraf 
nemen, en de inhoud van de asbak (2) legen. 

 Om de binnenemmer (3) te legen en te reinigen, het 
deksel en de asbak van de ombouw halen (5). 

 Gebruik makend van de inklapbare handgrepen de 
binnenemmer (3) uit de ombouw (5) halen en legen.  

 De binnenemmer (3) reinigen met warm water en 
een mild reinigingsmiddel. Vervolgens de 
binnenemmer (3) drogen en opnieuw in de ombouw 
plaatsen. 

 De ombouw van de standasbak en het deksel (1) 
reinigen met een zacht, vochtig doekje. 

 Gebruik geen schuurmiddelen die het oppervlak van 
de standasbak kunnen beschadigen.  

 Vervolgens de asbak (2) en het deksel (1) op de 
ombouw van de standasbak plaatsen.  
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