
Uw verdeler

 FLEXOTANK is een prefab betonnen put met een in de dekplaat geïntegreerde PE ring waarop heel
 gemakkelijk een PE ophoging kan worden geïnstalleerd.

 Door de PE ophoging blinkt de FLEXOTANK uit in flexibiliteit. Gedaan met metselen en cementeren
 of kwarts stof op te snuiven bij het afzagen van betonnen opzetstukken om de juiste hoogte te bereiken.
 De ronde ophogingen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en gemakkelijk in te korten.
 De ronde ophoging kan 360° draaien waadoor de in- en uitlaat flexibel te positioneren is ten opzichte van
  het rioleringsstelsel.

 Of het nu gaat om een groenzone, een terras of een parking, het draaibare deksel zorgt er voor dat 
 de ophoging kan geïntegreerd worden in om het even welke verharding.

   

 o Geen mortelvoegen
 o Aansluitingen geïntegreerd
  in de ophoging
 o Manueel te installeren in enkele minuten

 o Ophoging gemakkelijk 
  in de hoogte verstelbaar
 o Draaibare ophoging voor
  gemakkelijke aansluiting
  op het rioleringsstelsel
 o Draaibaar deksel flexibel in
    de verharding in te passen (optie)
 o Geschikt voor putten
  van 2.000 t.e.m. 20.000 liter
 o Verkrijgbaar voor pvc buizen
  van diameter 110 t.e.m. 250 

 o Uitbreiding mogelijk met terugslagklep, fijnfilter en drijvende aanzuigleiding (beschikbaar volgens modellen)
 o Compatibel met O Beton putten en kunststof tanks
 o Ook voor industriefilters t.e.m. diameter 500 mm, oppervlakte 10.000 m²
 o Plaatsing zowel in groen- als verkeerszone
 o Compatibel met zowel ronde als vierkante deksels

zelfreinigend filter

 o Zelfreinigend filter
 o Filtersproeier
 o Lamellen haaks op de stroomrichting
 o Groot filteroppervlak
 o Gering verval
 o Filtersproeier (optie) voor onderhoud filter
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ophogingen
beton

INFILO
modules in waterdoorlatend beton

O SLOW
uitlaat voor

vertraagde afvoer
drijvende aanzuigleiding

terugslagklep

BASIC FXB30
diameter  600 mm
hoogte    300 mm

BASIC FXB60
diameter  600 mm
hoogte   600 mm

BASIC FXB90
diameter  600 mm
hoogte    900 mm

BASIC+
diameter    600 mm
hoogte      600 mm
aansluitingen 2 x 110/125
      2 x 110

TRIDENT 125
diameter    600 mm
hoogte     600 mm
aansluitingen  2 x 110/125
                2 x 110
oppervlakte   325 m²

TRIDENT 160
diameter    600 mm
hoogte     600 mm
aansluitingen  2 x 160
                2 x 110
oppervlakte   450 m²

TRIDENT 250
diameter    600 mm
hoogte     700 mm
aansluitingen 2 x 200/250
                2 x 50
oppervlakte   1650 m²
put met 2 mangatenput met 2 mangaten

Perfect geïntegreerd 
in uw verhardingPlaats deksel over de ophogingVul put aanSluit aanKort in of verhoog tot de gewenste hoogteDraai in de gewenste

richting
Plaats ophoging met behulp
van dichtingsring

DA15 R8R6 K
kunststof
rond
Dim. U  780 of 800
Dim. I    600 of 600
H     100 of 230

DA15 V7R6 BG
gietijzer beton
vierkant
Dim. U  700
Dim. I    600
H     100

DA15 V7R6 ALU FX
alu
vierkant
Dim. U  700
Dim. I    600
H     200

DB125 V7R6 BG of BK
gietijzer beton of PU
vierkant
Dim. U  700 of 735
Dim. I    600 of 600
H     200 of 150

DD400 V7R6 BG
gietijzer beton
vierkant
Dim. U  700 of 735
Dim. I    600 of 600
H     200 of 150

DD400 R8R6 G
gietijzer
rond
Dim. U  810
Dim. I    600
H     190

afmetingen cm

                A15   B125
RP 2000    220   115   144   151
RP 2600    220   115   173   180
RP 4000    245   220   125   133
RP 5000    245   220   150   158
RP 7500    245   220   216   224
RPRP 7500 FL  330   240   158   166
RP 10000   330   240   197   206
RP 15000   340   290   233     -
RP 15000 SL  430   240   231   239
RP 20000   440   330   210     -
RP 20000 SL  450   290   232   240 

Types     L       B    H   H

- Monolitische kuip 
- Gelijmde afdekplaat
- Hijslussen vrijstaand t.o.v. afdekplaat
- Centraal en rond mangat
- Koppelen putten met SBR dichtingen
  

Dikwandige,versterkte putten voor zwaar verkeer 
(OT VARIO D400) op aanvraag

DEKSELS

ACCESSOIRES

BETONNEN PUTTEN PE OPHOGINGEN

PE OPHOGINGEN MET TRIDENT FILTER + RUSTIGE TOEVOER

STEL UW SAMEN

PLAATSING
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