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Materiaal Gerecyclede kunststof (ABS)
Kleur Zwart
Afmeting Doorsnede schacht: 370 x 370 mm

Opstaand vlak bodem: 470 x 470 mm 
Hoogte: min. 110 mm (te verhogen in 
stappen van 100 mm, max. hoogte 
800 mm)

Schachtbodemopening Doorsnede 300 mm 
UV-bestendig ja
Drukvastheid kunststof 
deksel

ca. 150,0 kg

Hoeveelheid/
leveringseenheid

1 doos à 6 schachten of 
1 pallet à 16 dozen (96 schachten)

Verpakkingsmaat Doos ca. 500 x 500 x 350 mm
Pallet ca. 1.200 x 800 x 1.800 mm

Leveringsvorm Conform bestelling als 
pakketverzending, of op pallet via 
transport

Leveringsgewicht Ca. 2,4 kg/stuk 
Ca. 14,4 kg/doos
Ca. 270,0 kg/pallet

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.

Speciale controleschacht om de afvoer te beschermen 
(verplicht) en bereikbaar te houden voor onderhoud en 
inspectie.

Toepassing
- Controleschacht voor over de HWA veprlicht 
- Niet voor over UV-afvoeren!
- Niet betreedbaar en/of overrijdbaar
- Te plaatsen op de drainagelaag
- Beschermdoek niet opzetten tegen wanden, filterdoek deels op te 
  zetten maar bij voorkeur niet helemaal

Bijzondere eigenschappen
- UV-bestendig, ongevoelig voor humuszuren
- Schachtbodemopening Ø 300 mm
- Drukvastheid kunststof deksel ca.150 kg
- Schachtwanden en -deksel met inloopsleuven
- Te verhogen in stappen van 100 mm, max. hoogte 800 mm
- Aansluitmogelijkheid voor 8 strengen Triangel-afwateringspro-

fiel-Plus (2 per zijde)
- Enkel geschikt voor conventionele HWA, niet voor UV-afvoer 
  systemen
- Ook leverbaar met geribbeld deksel met sleuven
- Speciaal toebehoren: Bodemplaat met stuwingregeling voor 

stuwingsbevloeiing
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