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CITY
Rijwegdeksel D400

BESCHRIJVING
Scharnierend en vergrendeld rijwegdeksel D400 middel. verkeer

VOORDELEN VAN HET PRODUCT
Effi  ciënte scharniersysteem
•Opening van deksel op > 110° voor makkelijke toegankelijkheid 
en om veiligheid bediener te bevorderen

•Uitlichten deksel op 90°.
•Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder 
scharnierpunt deksel via voorziene opening

Stilte en stabiliteit
•Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclipst in het kader, onder 
het drukpunt van het deksel.

•Deksel voorzien van centreringsribben in het kader
•Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking
Plaatsingsinstructies
•Verkrijgbaar met ronde of vierkante kader.
•2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemak-
kelijk te kunnen behandelen.

•Aanduiding van de ideale richting van het verkeer.
•Kader geschikt voor een performante verankering.
•4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een 
eventueel verankering.

•Vergrendeling van het deksel door drukoefening tegen het kader 
(tegenoverliggende zijde van het scharnier) door het aandraaien 
van de bout in wijzerzin en dit met een zeshoek sleutel M16.

•Het ontgrendelen gebeurt in omgekeerde rotatie.
•Kamer (onderaan dichtgemaakt met kunststof dop) om via hou-
weel of staaf of haak te openen.  Mogelijkheid om de kunststof 
dop te verwijderen om een geventileerde kamer te hebben (en 
zand en andere gruis automatisch te verwijderen).

MATERIAAL
Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW
Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1
Bestemd voor secondaire rijwegen en parkeer zones.
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REFERENTIE ARTIKEL N° SNELCODE COPRO KG VERPAKKING

CITY R rond - RWA/EP 84406000 0452/0226 56 10
CITY R rond - DWA/EU 84406001 0452/0226 56 10
CITY C vierkant - EUP 844069 0452/0227 60 10

Bewerkt: 2020/03/25
Geactualiseerd: 2022/12/09



www.fondatel.com

https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl

De technische gecertifieerde fiches kunnen gedownload worden via 
de website van COPRO.  https://extranet.copro.eu/nl
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CITY
Rijwegdeksel D400

MILIEU 
0 kg CO₂/product par compenstion (*)
(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO² uitstootbalans, een 
actieplan opgemaakt met als doel de CO² uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, 
en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, 
om de CO² uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te com-
penseren, die ervoor zorgen om de globale CO² uitstoot te verminderen en bijkomend 
gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van 
Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ 
COPRO

De compensatie bedraagt 

City rond 133,75 kg CO²/product

City vierkant 143,31 kg CO²/product
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