Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Właz rewizyjny DC-100 Pro-Line
Kolor: Szary, Wymiary (mm): 300x300,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wlazy-rewizyjne/wlaz-rewizyjny-dc-100-pro-line-814_18911.html#/kolor-s
zary/wlazy_wymiary-300x300
Cena:

845,00 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiary (mm)

Szary

700x700

cena brutto
1 790,00 zł

Szary

500x500

1 210,00 zł

Szary

1000x1000

3 175,00 zł

Szary

800x800

2 035,00 zł

Szary

600x600

1 535,00 zł

Szary

400x400

1 000,00 zł

Szary

300x300

845,00 zł

Szary

900x900

2 095,00 zł

Informacje
Właz rewizyjny DC-100 Pro-Line jest produktem wysokiej jakości, przeznaczonym do użytkowania
zarówno w ciągach pieszych, jak i w miejscu uczęszczanym przez pojazdy, jak np. parkingi.

Opis produktu
Właz rewizyjny DC-100 Pro-Line to wyrób bardzo wysokiej jakości. Posiada bardzo wysoką klasę obciążenia, a więc nadaje się idealnie do użytkowania na parkingach, w tym
tych przeznaczonych również dla lekkich ciężarówek. Ponadto też z powodzeniem może być stosowany w ciągach pieszych, a także w basenach. Klasa obciążeniowa, o której
mowa, jest oczywiście zasługą wysokiej jakości materiałów budulcowych. Właz wykonany jest z aluminium, którego odporność i wytrzymałość na uszkodzenia czy odkształcenia
decyduje o tym, że jest on szeroko wykorzystywany w przemyśle i produkcji. Opisywany właz rewizyjny posiada aluminiową ramę oraz pokrywę. Dno jest natomiast wykonane z
blachy aluminiowej o grubości 3 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyrób charakteryzuje się najwyższą odpornością na ewentualne uszkodzenia spowodowane bodźcami
oddolnymi. Przede wszystkim jest to materiał wodoodporny, co dotyczy również pokrywy włazu. Nie zachodzi rdzą, nie ulega korozji. Może wytrzymać nawet duży nacisk kół
samochodowych. Jednocześnie jest to wyrób bardzo skuteczny w oczyszczaniu wszelkich materiałów z brudu. Dzięki umieszczeniu na powierzchni włazu włosia specjalizującego
się w usuwaniu zabrudzeń, w tym także wilgotnych. Niezależnie od pogody opisywany właz rewizyjny sprawdza się doskonale, co powoduje, że może być stosowany wewnątrz
oraz na zewnątrz. Czyszczenie włazu także nie jest procesem skomplikowanym ani czasochłonnym, co wydatnie podnosi komfort użytkowania. W zestawie standardowo klucze
do otwierania pokrywy włazu. Zamek umieszczony w takim miejscu, który gwarantuje, że pokrywa może być uniesiona łatwo i bez użycia większej siły. Jednocześnie też
dodatkowe elementy wyposażenia gwarantują, że brud nie przedostaje się pomiędzy ramę a pokrywę. Elementami tymi są uszczelki, w tym specjalnie zaprojektowana uszczelka
w kształcie litery T. Walorami omawianego włazu są także wysokość zabudowy – 100 mm, a także fakt, że cała konstrukcja jest zapachoszczelna. Dodatkowo podnosi to komfort
użytkowania włazu.Produkt na indywidualne zamówienie.

