Pokrywa włazu System PRO

ProfessionalLine

Stal nierdzewna

Wymiar światła
dostępu
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm

Przeznaczenie:
Wykorzystywane w budownictwie jako doskonałe
rozwiązanie umożliwiające dostęp do instalacji
umieszczonych w posadzkach wewnątrz jak i na
zewnątrz.
Otwieranie:
Z każdą pokrywą włazu FF dostarczamy klucze do
podnoszenia oraz instrukcję montażu.
Montaż:
Montaż musi być przeprowadzony w sposób
prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

400x400 mm do 1000x1000 mm

50 mm /
100 mm

Specjalne
uszczelnienie

320x320 mm do 920x920 mm

320x320 mm do 920x920 mm

Wymiary
zewnętrzne ramy
Nr art.
400 x 400 mm
PRO-400400E50
500 x 500 mm
PRO-500500E50
600 x 600 mm
PRO-600600E50
PRO-700700E50
700 x 700 mm
PRO-800800E50
800 x 800 mm
PRO-900900E50
900 x 900 mm
PRO-10001000E50 1000 x 1000 mm
PRO-400400E100
400 x 400 mm
PRO-500500E100
500 x 500 mm
PRO-600600E100
600 x 600 mm
PRO-700700E100
700 x 700 mm
PRO-800800E100
800 x 800 mm
PRO-900900E100
900 x 900 mm

Stal nierdzewna

400x400 mm do 1000x1000 mm

Wysokość 100 mm Wysokość 50 mm

System PRO

Opis produktu:
Pokrywa włazu Systemu PRO jest wykonana ze stali
nierdzewnej o grubości 2 mm.
W ofercie różne głębokości włazów - 50 mm, 100 mm,
umożliwiają uzyskanie odpowiedniego rozwiązania w
każdej sytuacji. Ościeżnica jest wyposażona w
umieszczoną na całym obwodzie, odporną na działanie
mrozu i innych warunków atmosferycznych specjalną
uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu zapachów i
wodoszczelną. Ościeżnica zostaje zabetonowana na
równi z podłożem. Następnie można wypełnić pokrywę i
osadzić ją w ościeżnicy. Pokrywa mocowana jest do
ościeżnicy w punktach narożnych. W punktach tych
może zostać ona wyciągnięta za pomocą kluczy do
podnoszenia. Do wypełnienia pokrywy można użyć
kostki brukowej, płytek, betonu, granitu, drewna ,
twardych okładzin posadzkowych a także innych
materiałów.
Obciążenie:
+ Obciążenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125)
Materiał:
+ Rama i pokrywa ze stali nierdzewnej 2 mm

320x320 mm do 920x920 mm
400x400 mm do 1000x1000 mm

Szczególne zalety naszego systemu
+ Prawie niewidoczne po zamontowaniu
+ Dostępne głębokości pokryw 50 mm, 100 mm
+ Z dodatkowymi poprzecznymi podporami

wzmacniającymi
+ Dodatkowa uszczelka
+ Do wewnątrz i na zewnątrz budynku
+ Łatwo otwieralna dzięki stożkowej konstrukcji

FF Systems
systemy rewizyjne
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