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Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката
Uniface cover ultrasteel.Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана
Сертифицирани съгласно БДС EN 1253 Устойчив на клас на натоварване
C250. С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по
голяма здравина. С четири заключващи болта за предотвратяване на
вандализъм С две гумени гумени уплътнения за постигане на
водоплътност и предотвратяване на миризми С комплект ключове за
лесно отваряне Дълбочина на капака 140 mm Габаритни размери 500 x
1000 mm Светли размери на шахтата 490 x 890 mm
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ACO Uniface 2.0 Kапак за РШ 500 x 100 мм с възможност за вграждане на настилка от ултрастийл поц. стомана
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Техническа спецификация за капак за шахта на БТК Uniface

Covers Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката:

Kапак за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката Uniface cover

ultrasteel.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана

Сертифицирани съгласно БДС EN 1253

Устойчив на клас на натоварване C250.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм

С две гумени гумени уплътнения за постигане на водоплътност и предотвратяване на

миризми

С комплект ключове за лесно отваряне

Дълбочина на капака 140 mm

Габаритни размери 500 x 1000 mm

Светли размери на шахтата 490 x 890 mm
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