Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T“ alakú ráccsal

Alkalmazás
Sportpályák, zöld területek, magánterületek, bekötő utak, gyalogosok és kerékpározók területeinek
vízelvezetéséhez

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduláris rendszer - „I", „L", „T" vagy „X" alakú csatlakozási lehetőség
lehet
A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé
lehet
teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
A folyóka egyszerű félbevágása
lbevágása két azonosan hosszú részre
Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű
egyszer csatlakozásához
A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
őkészítése
Horganyzott rács "T" profillal
A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
Függőleges
leges csatlakozás a szennycsatornára DN100 mm
A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es
mm csatlakozó a bekötéshez

•

Robusztus szerkezet - önhordozó
Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott bűzzár
b
használatára
Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag
m
degradációja ellen

•

Anyaga: polipropilén zsírkővel
vel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő
h károsodásnak

•
•

Műszaki adatok
Rács: méret 138×998 mm, horganyzott acélból,
acélból 20×80 mm áteresztő rés
Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel
zsírk
– ellenáll a mechanikai, kémiai és hőő károsodásnak
A rács bebiztosítása: nem
Terhelési osztály: A15 (1 500 kg)
Szabványok: ČSN EN 1433
Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó
Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető
tömíthet

www.sgt.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ102-R102

Kültéri folyóka 100 mm integrált műanyag
m anyag peremmel horganyzott „C“
profilú ráccsal

Alkalmazás
Közterületek, sétálóövezetek, kerékpározóknak, zöldövezetek, épületek körül és hasonló jellegű
jelleg területek
vízelvezetéséhez

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduláris rendszer - „I", „L", „T" vagy „X" alakú csatlakozási lehetőség
lehet
A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé
lehet
teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű
egyszer csatlakozásához
A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
őkészítése
Horganyzott rács "C" profil - folyókában rögzített két műanyag
m
zár segítségével
A rácsot csak a műanyag
anyag zárak meglazításával lehet eltávolítani a folyókából
A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
Függőleges
leges csatlakozás a szennycsatornára DN100 mm
A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es
mm csatlakozó a bekötéshez
Robusztus szerkezet - önhordozó
Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott bűzzár
b
használatára
Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező
környez anyagban

•

Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
Anyaga UV stabilizátorral
bilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag
m
degradációja ellen

•

Anyaga: polipropilén zsírkővel
vel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő
h károsodásnak

Műszaki adatok
Rács: méret 133×998 mm, horganyzott acélból, 20×80 mm áteresztő
átereszt rés
Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel
zsírk
– ellenáll a mechanikai, kémiai és hőő károsodásnak
A rács bebiztosítása: Igen – a SAFE zárrendszer
Terhelési osztály: A15 (1 500 kg)
Szabványok: ČSN EN 1433
Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó
Vízálló: a csatlakozás
atlakozás helye poliuretán gittel tömíthető
tömíthet

www.sgt.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ102-R103

Kültéri folyóka 100 mm integrált műanyag
m anyag peremmel és horganyzott
ráccsal

Alkalmazás
A személyautó alkalmi átjárók, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduláris rendszer - „I", „L", „T" vagy „X" alakú csatlakozási lehetőség
lehet
A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé
lehet
teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű
egyszer csatlakozásához
A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
őkészítése
Horganyzott rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
Függőleges
leges csatlakozás a szennycsatornára D
DN100 mm
A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es
mm csatlakozó a bekötéshez
Robusztus szerkezet - önhordozó
Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott bűzzár
b
használatára
Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező
környez anyagban
Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag
m
degradációja ellen
Anyaga: polipropilén zsírkővel
vel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő
h károsodásnak

Műszaki adatok
Rács: méret 132×998 mm, horganyzott acélból, 20×30 mm szemek
Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel
zsírk
– ellenáll a mechanikai, kémiai és hőő károsodásnak
A rács bebiztosítása: Igen – horganyzott csavarok
Terhelési osztály: B125 (12 500 kg)
Szabványok: ČSN EN 1433
Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó
Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető
tömíthet

www.sgt.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ103-R104

Kültéri folyóka 100 mm horganyzott peremmel és horganyzott ráccsal

Alkalmazás
Professzionális személyautó-parkolók
parkolók,, gyalogos övezetek,utak oldalsávjaihoz és járdák vízelvezetéséhez.

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduláris rendszer - „I", „L", „T" vagy „X" alakú csatlakozási lehetőség
lehet
A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé
lehet
teszi a könnyű csatlakozást
ást további elemek nélkül
Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű
egyszer csatlakozásához
A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
őkészítése
Horganyzott rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy
n
helyen - DN50 mm
Függőleges
leges csatlakozás a szennycsatornára Ø100 mm
A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es
mm csatlakozó a bekötéshez
Robusztus szerkezet - önhordozó
Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott bűzzár
b
használatára
Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező
környez anyagban
Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható

•

Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
megerő
Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag
m
degradációja ellen

•

Anyaga: polipropilén zsírkővel
vel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hhő károsodásnak

Műszaki adatok
Rács: méret 131×998 mm, horganyzott acélból
Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel
zsírk
– ellenáll a mechanikai, kémiai és hőő károsodásnak,
károsodásnak fém keret merevíti a
folyóka szélét
A rács bebiztosítása: Igen – csavarok
Terhelési osztály: C250 (25 000 kg)
Szabványok: ČSN EN 1433
Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó
Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető
tömíthet

www.sgt.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ103-R201

Kültéri folyóka 100 mm horganyzott peremmel és öntöttvas ráccsal

Alkalmazás
Parkolók és hasonló jellegűű területeken, útsávok és a többi kommunikáció vízelvezetéséhez

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduláris rendszer - „I", „L", „T" vagy „X" alakú csatlakozási lehetőség
A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé
lehet
teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű
egyszer csatlakozásához
A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
őkészítése
Öntöttvas rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
Függőleges
leges csatlakozás a szennycsatornára DN100 mm
A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
Robusztus szerkezet - önhordozó
Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott bűzzár
b
használatára
Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
megerő
Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező
környez anyagban
Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag
m
degradációja ellen
Anyaga: polipropilén zsírkővel
vel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő
h

Műszaki adatok
Rács: méret mérete 132×497 mm, sötét öntöttvasból, áteresztő
átereszt rés 20×80 mm
Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel
zsírk
– ellenáll a mechanikai, kémiai és hőő károsodásnak, fém keret merevíti a
folyóka szélét
A rács bebiztosítása: Igen – csavarok
Terhelési osztály: D400 (40 000 kg)
Szabványok: ČSN EN 1433
Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó
Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető
tömíthet

www.sgt.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

AVZ-G101

Kültéri folyóka – garázs szett 3 m

•
•
•
•
•

egyszerű csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø110
alacsony súly és könnyű kezelhetőség
kémiai és mechanikai ellenállás
korlátlan élettartam
ökológiai és újrahasznosítható termék

Műszaki adatok
anyaga

zsírkővel töltött polipropilén horganyzott ráccsal T profil

méretek

1 000 mm

szennyvízcsatorna csatlakozás

Ø110

terhelési osztály a DIN EN 1433 szerint

A15 (1,5 t)

garancia

6 év

A csomag tartalma
3x

AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T" alakú ráccsal

1x

AVZ-P001

Ø110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna csatlakozáshoz

2x

AVZ-P009

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához

www.sgt.hu

