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REFERENTIE ARTIKEL NR KG VERPAK.

T109B D400 2194XX 161 7

BESCHRIJVING
Rijwegdeksel zonder scharnier D400 BENOR PTV801 met ventilatie 
gaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT
Stilte en stabiliteit
•Zichtbaar vierkant kader hoogte de 200 mm met een vrijeopening 

van 700 mm. 
•Deksel met 4 ronde ventilatie gaten + 1 centrale ovalen opening die 

het mogelijk maakt om deksel los te maken van het kader en deksel  
te openen. 

•4 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk 
te kunnen behandelen.

•Versterkt kader.
•Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot 

draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante 
plaatsing en verankering.

•4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel 
verankering.

•Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot 
draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante 
plaatsing en verankering.

•Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereed-
schap voor opening.

•Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor een-
voudige opening. 

•Hoog kader met lage versterking ribben in afwerking mogelijk te 
maken met alle types (asfalt, beton, straatstenen, ...)

•Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook ge-
bruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL
Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ
Certifi catie EN124-2/BENOR PTV801 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE
Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1.
Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde 
zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIES
•Vergrendeling van deksel in kader op 4 punten
•Gaten toe, niet geventileerd deksel
•Markering/Logo op aanvraag

T109 B
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