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Слотов отводнителен улей от MDPE (Полиетилен средна плътност) Kлас на
натоварване отA15 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла
за монтаж С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между
елементите. Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на
системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности.
С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката
над нивото на улея.Номинален диаметър 70,0cm Дължина 200 cm
Строителна височина 107,0 cm Строителна широчина 53,0 cm Възможност
за ретензионен обем 0,2501 m3/m Тегло 47,0 kg С Q-Slot ръб от
поцинкована стомана със светъл отвор 10 mm и височина 105 mm.
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Oтводнителен улей Qmax 700 с ръб Q-Slot от поцинкована стомана

ACO Qmax 700 Q-Slot galv steel channel.DWG

5

WS

ACO Qmax - слотово отводняване с висок хидравличен капацитет

0

35

ACO. The Future of
Drainage.

www.aco.bgdesignteam@aco.bg
АРТ. №: 32834

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
Този чертеж е собственост на "ACO - СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, изцяло или в негови части, нито проекта или информацията в него да бъдат показвани или включвани в работата на трето лице, без писмено съгласие на авторите. This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third party, without written permission.


