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2012 © tekst- en zetfouten voorbehouden

Van het verleden naar…de toekomst

De XL is de tweede telg uit de Christoffel® serie. Net als zijn 
broers: I-II-III-IV en de 3D biedt deze transportbox bescher-

ming tijdens het vervoer van schilderijen die voor een 
tentoonstelling, restauratie of verhuizing moeten worden 

getransporteerd. Bijzonder ten opzichte van de andere 
Christoffel® I-II-III-IV is dat in de Christoffel® XL meerdere 

schilderijen tegelijk getransporteerd kunnen worden. De 
Christoffel® XL voldoet volledig aan de hoge eisen die de 

kunstwereld aan transporten stelt.

Transport

Christoffel® XL beschermt schilderijen tegen stof, vocht 
en mechanische invloeden zoals trillingen. Voor extern 

gebruik kan naar wens een gebufferd frame voorzien van 
“gedempte” wielen onder de box geplaatst worden. Bij de 

maatvoering van de box is rekening gehouden met de 
standaard transportmaat van 1200 mm en een deurbreedte 

van 80 cm. Het stof- en spatwaterbeschermdende  
sluitsysteem FB20 biedt de beste bescherming voor al 
uw transporten en zorgt bij vertrek en aankomst voor 

razendsnelle montage en demontage zonder gereedschap. 
Om schade te voorkomen heeft de box géén uitstekende 
delen. De mogelijkheid om de Christoffel® XL onbevoegd 

te openen wordt voorkomen door het sluitsysteem te 
voorzien van locking pins die de sloten vergrendelen.

Interieur

Ter bescherming van de schilderijen wordt de binnenzijde 
van de Christoffel® XL standaard uitgevoerd met een LD29 

foam laag die, op verzoek, kan worden bekleed met vilt. 
Met de fixatiearmen die ook voorzien zijn van het FB20 

sluitsysteem kunnen de schilderijen vastgezet worden. De 
fixatiearmen zijn voorzien van een schuimomhulsel  

bekleed met vilt. Er kan gekozen worden voor een  
uitvoering met een 270 graden draaibaar scharnier, of bij 

de standaard versie een afneembaar deksel.

Sint Christoffel is de patroonheilige van alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, 
schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakebusschutters, 

hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen 
besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, 

hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en van de 
bewoners van de stad Roermond, waar een groot beeld van hem 

met Christus op zijn schouder de top van de kathedraal siert. In die 
stad staat de enige Sint Christoffel kathedraal ter wereld.
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Afmetingen
Uitwendig lengte x breedte x hoogte Inwendig lengte x breedte x hoogte

1500 x 790 x 1500 mm 1350 x 640 x 1390 mm

2150 x 790 x 2150 mm 1950 x 640 x 2000 mm

2150 x 1200 x 2150 mm 1950 x 1050 x 2000 mm

Hoogte maat is exclusief wielhoogte / Andere formaten op aanvraag


