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Materiaal Aluminium
Kleur Blank aluminium
Materiaaldikte 2,0 mm
Drukvastheid ca. 150,0 kg
Afwateringsvermogen max. 24 l/sec
Afmeting Lengte/breedte: 440 x 440 mm

Opstaand vlak bodem: 640 x 640 mm 
Hoogte: min. 100 mm, in 50 mm en 100 
mm stappen te verhogen

Hoeveelheid/
leveringseenheid

1 schachtbodemdeel zonder deksel

Verpakkingsmaat 1 doos ca. 700 x 700 x 150 mm
Leveringsvorm Kleine hoeveelheden gebundeld via 

pakketdienst, grotere hoeveelheden op 
pallet via transport

Leveringsgewicht ca. 5,0 kg/stuk
Toebehoren Deksel art.nr. 14829

Verhogingselement 50 mm art.nr. 14834
Verhogingselement 100 mm 
art.nr. 14876

Leveringsgewicht ca. 5,0 kg/stuk

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Voor gebruik bij dakbegroeiing waarbij een grotere diameter 
qua afvoer is toegepast. Deksel apart verkrijgbaar 
(artikel 14829)

Toepassing
- Controleschacht om blijft de afvoer te plaatsen zodat deze ten 
  alle tijden bereikbaar blijf (verplicht)
- Ook geschikt om te plaatsen in beloopbare verharding, met 
  speciale deksel leverbaar

Bijzondere eigenschappen
- Aansluitmogelijkheden voor twee Triangel-afwaterings-
  profiel-Plus-profielen alsmede een Triangel-
  verzamelkanaalprofiel per zijde, te verhogen in stappen 
  van 50 mm
- Drukvastheid schachtdeksel 150 kg, met inloopsleuven.
- Ongevoelig voor humuszuren
- Afwateringsvermogen: max. 24 l/sec (bij aan alle zijden
  aangesloten afwateringsprofielen en een verval van 2,0%)
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Triangel-Maxi-controleschacht bodemdeel
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