
 
Typ:                                                   

Kód produktu:   
Príslušenstvo:
Výrobca:             
Materiál: 
                          
Rozmery:             

                  
Farba:                 
Výhody:

        

TECHNICKÝ LIST

kompozitný poklop triedy zaťaženia A15, 
zodpovedá požiadavkám normy EN 124 
902S201A
4-bodový uzamykací systém
Triplast SRL
SMC (polyesterová živica 
vystužená skleným vláknom)vystužená skleným vláknom)
vonkajší rám: 748x748  mm
poklop: 648x648 mm
vnútorný: 600x600 mm
výška: 35 mm
váha: 15 kg
čierna 
odolnosť proti poškodeniu vďakaodolnosť proti poškodeniu vďaka
použitiu rezistentného materiálu
(nerecyklovateľné), znížená šanca
krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

Pre firmy, investora , prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť
vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).
Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách.
Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná 
pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

kompozitný poklop triedy zaťaženia A15, 
zodpovedá požiadavkám normy EN 124 
902S201AL
2-bodový uzamykací systém
Triplast SRL
kompozit
vonkajší rám: 760x760 mmvonkajší rám: 760x760 mm
poklop: 640x640 mm
vnútorný: 600x600 mm
výška: 58 mm
váha: 27 kg
čierna 
odolnosť proti poškodeniu vďaka
použitiu rezistentného materiálupoužitiu rezistentného materiálu
(nerecyklovateľné), znížená šanca
krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

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

Farba:        
Výhody:           

902S201A

902S201AL



902S201B

TECHNICKÝ LIST

902S201BL

Pre firmy, investora , prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť
vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).
Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách.
Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná 
pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.
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Typ:                                                   

Kód produktu:   
Príslušenstvo:
Výrobca:             
Materiál: 
                          
Rozmery:             

                  

Farba:                 
Výhody:

        

kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, 
zodpovedá požiadavkám normy EN 124 
902S201B
4-bodový uzamykací systém
Triplast SRL
SMC (polyesterová živica 
vystužená skleným vláknom)vystužená skleným vláknom)
vonkajší rám: 748x748  mm
poklop: 648x648 mm
vnútorný: 600x600 mm
výška: 35 mm
váha: 28 kg
čierna 
odolnosť proti poškodeniu vďakaodolnosť proti poškodeniu vďaka
použitiu rezistentného materiálu
(nerecyklovateľné), znížená šanca
krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

HUTIRA Slovakia s.r.o
29. augusta 92
972 51  Handlová
tel. +421 948 924 692
info@hutiraslovakia.sk

kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, 
zodpovedá požiadavkám normy EN 124 
902R201BL
2-bodový uzamykací systém
Triplast SRL
kompozit
vonkajší rám: 760x760 mmvonkajší rám: 760x760 mm
poklop: 640x640 mm
vnútorný: 600x600 mm
výška: 65 mm
váha: 34 kg
čierna 
odolnosť proti poškodeniu vďaka
použitiu rezistentného materiálupoužitiu rezistentného materiálu
(nerecyklovateľné), znížená šanca
krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu
s odvetraním

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

Farba:        
Výhody:           


