
TECHNICKÝ LIST

Pre firmy, investora , prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť
vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).

 
Typ:                                                   

Kód produktu:   
Príslušenstvo:
Výrobca:             
Materiál:              
Rozmery: Rozmery:             

                  
Farba:   
              
Výhody:

        

liatinový poklop triedy zaťaženia A15,
zodpovedá požiadavkám normy EN 124
902A15R600
pánt - otváranie pod uhlom 120°
Triplast SRL
tvárna liatina
vonkajší rám: Ø706  mmvonkajší rám: Ø706  mm
poklop: Ø634 mm
vnútorný: Ø600 mm
výška: 40 mm
váha: 24 kg
čierna 
netoxická - neškodí životnemu prostrediu
doliehajúca plocha poklopu a rámu jedoliehajúca plocha poklopu a rámu je
opracovaná CNC strojom
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

902A15R600

 
Typ:                                                   

Kód produktu:   
Príslušenstvo:
Výrobca:             
Materiál:              
Rozmery: Rozmery:             

                  
Farba:   
              
Výhody:

        

liatinový poklop triedy zaťaženia B125,
zodpovedá požiadavkám normy EN 124
902A15R600
pánt - otváranie pod uhlom 120°
Triplast SRL
tvárna liatina
vonkajší rám: Ø706  mmvonkajší rám: Ø706  mm
poklop: Ø634 mm
vnútorný: Ø600 mm
výška: 40 mm
váha: 26 kg
čierna 
netoxická - neškodí životnemu prostrediu
doliehajúca plocha poklopu a rámu jedoliehajúca plocha poklopu a rámu je
opracovaná CNC strojom
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

902B125R600



TECHNICKÝ LIST

Pre firmy, investora , prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť
vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).
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HUTIRA Slovakia s.r.o
29. augusta 92
972 51  Handlová
tel. +421 948 924 692
info@hutiraslovakia.sk

 
Typ:                                                   

Kód produktu:   
Príslušenstvo:
Výrobca:             
Materiál:              
Rozmery: Rozmery:             

                  
Farba:                 
Výhody:

        

liatinový poklop triedy zaťaženia D400,
zodpovedá požiadavkám normy EN 124
902D400R600
pánt - otváranie pod uhlom 120°
Triplast SRL
tvárna liatina
vonkajší rám: Ø820  mmvonkajší rám: Ø820  mm
poklop: Ø645 mm
vnútorný: Ø600 mm
výška: 100 mm
váha: 44 kg
sivá
systém proti krádeži - špeciálny kľúč
vymeniteľné tesnenievymeniteľné tesnenie
systém proti nechcenému otvoreniu
zaistené proti náhodnému pádu

902D400R600

liatinový poklop triedy zaťaženia D400,
zodpovedá požiadavkám normy EN 124
902D400S600
Tesnenie
Triplast SRL
tvárna liatina
vonkajší rám: 700x700  mmvonkajší rám: 700x700  mm
poklop: 645x645 mm
vnútorný: 600x600mm
výška: 100 mm
váha: 62 kg
sivá

Typ:                      
                            
Kód produktu: 
Príslušenstvo:           
importér:             
Materiál:             
Rozmery:            Rozmery:            
                           
                            

Farba:        
      

902D400S600


