Desky podkladové
Deska Vario plastová

Určení:
deska podkladová Vario a P30 je určena k teleskopickým zemním soupravám
šoupátkovým a ventilovým.

díl A

300 mm

plastová univerzální podkladová deska VARIO

katalogové číslo Z AC10  

litinová univerzální podkladová deska P30

katalogové číslo Z C290

18 mm

Použití:
- univerzální řešení pro použití ventilové resp. šoupátkové zemní soupravy a ventilového resp. šoupátkového poklopu
- usazení poklopu v terénu bez nutnosti jeho dalšího podkládání
- zaručuje souosost poklopu se zemní soupravou
								
Vlastnosti
- pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození
								
Technický popis
- podkladová deska P30 je z tvárné litiny GGG40 s povrchovou úpravou asfaltovým
penetračním lakem A 1010
- podkladová deska VARIO je z polypropylenu, barva černá

díl B
300 mm
18 mm

R3

1m

68 mm

m

#$

#$

R3

1m

68 mm

m

Pokyny pro montáž:
Deska podkladová VARIO se skládá ze dvou dílů, hlavního dílu VARIO A a vložky
VARIO B. Montáž i demontáž těchto dílů se provádí bez použití nářadí. Pouze
zamáčknutím rukou. Správná poloha dílů je, když jsou nápisy VARIO B a VARIO A pod
sebou. Všechny teleskopické zemní soupravy vyjma šoupátkové JMA se prostrčí otvorem
ve smontované univerzální podkladové desce VARIO a pootočí o 90°. Šoupátkové zemní
soupravy JMA se zasunují do dílu VARIO A bez použití dílu VARIO B.

#$

Deska P30 litinová
#$

Hmotnost:
P 30 - litinová
3,2 kg
VARIO - plastová 0,7 kg


Možnosti použití podkladové desky VARIO:



výrobce










JMA Hodonín
Hawle
HECKL
VOD-KA
Zoigo
Saint-Gobain


Deska hydrantová

vyhovuje

*

zemní souprava
ventilová šoupátková

*







x

vyhovuje bez dílu B

Možnosti použití podkladové desky P30:

výrobce
HECKL
VOD-KA
Saint-Gobain


vyhovuje

zemní souprava
ventilová šoupátková






x není vhodná

x není vhodná

Deska podkladová hydrantová HECKL
plastová podkladová deska hydrantová

katalogové číslo Z B452

Použití:
Podkladová deska je určena k pokládce hydrantových poklopů. Umožňuje přímé osazení poklopu při zabudování a díky své originální konstrukci také fixaci polohy poklopu.





Vlastnosti:
S ohledem na použitý materiál (PE) nedochází k poškození desky a tudíž k následné
změně polohy uložení poklopu. Díky své nízké hmotnosti umožňuje snadnou manipulaci
jak při přepravě, tak při vlastní montáži.










Hmotnost:

1,7 kg
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