
Straatdeksels voor rijwegen,  
parkings en benzinestations

Licht
Anti-slip
Duurzaam
Niet corrosief
Vergrendelbaar
Muisstil in het verkeer
Geschikt voor de openbare weg



B125

C250

Model SLC3600(DC) SLC4200(DC)

Vrije opening (mm) Ø 900 Ø 1.060

Gewicht deksel (kg) 31 40 

Glasvezel rok SKI 0036 SKI 0042

Betonkrans (met anti-slip profiel) CONSLAB 36 CONSLAB 42

Afmeting betonkrans (mm) 1450 x 1450 x 200 1600 x 1600 x 200

Model SLB2318 SLB2323(C) SLB3131 SLB2346 DF SLB3163 DF

Vrije opening 
(mm) 600 x 450 600 x 600 800 x 800 600 x 1.200 800 x 1.600

Gewicht deksel 
(kg) 10 12 21 2 x 12 2 x 21

B125 deksels kunnen geleverd worden in een dubbel kader met verwijderbaar steunprofiel.  
Op aanvraag ook meervoudige kaders beschikbaar om grotere oppervlakten af te dekken.

* B125 deksels zijn standaard voorzien van een aluminium kader.
* B125 deksels zijn ook verkrijgbaar met verluchtingsgaten.
* SLB2323 is verkrijgbaar met een composiet kader.

C250 deksels worden standaard geleverd met een afdichtingsring  
   en kunnen voorzien worden van een centraal peilgat.
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Voor rijwegen, parkings en benzinestations

D400

Model SLD2424 SLD2723L SLD2300L SLD3000L SLD3600L

Vrije opening  
(mm) 610 x 610 700 x 600 Ø 600 Ø 760 Ø 900

Gewicht deksel 
(kg) 29 31 28 36 46

Standaard kleur: zwart.
Andere kleuren en eigen  

logo’s/inscripties mogelijk 
(afhankelijk van aantallen).

Afdichtingsring optioneel 
verkrijgbaar teneinde het 

putdeksel gasdicht, luchtdicht 
en geurvrij te maken.

RVS slot ter bescherming  
tegen diefstal en 

onrechtmatige opening 
(standaard op D400 deksels).

Behalve de SLD2424 worden alle D400 deksels standaard geleverd met een RVS slot.
Behalve de SLD2424 kunnen alle D400 deksels uitgerust worden met een afdichtingsring.
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Unieke eigenschappen
Materiaal
 Speciale hars/glasvezel composiet
Muisstil in het verkeer
 Door de unieke vorm en materialen van het  
 kader gaat het deksel niet meer balanceren  
 en klepperen bij overrijdend verkeer
Lichtgewicht
 3 x lichter dan staal
 4 x lichter dan beton
 Gemakkelijk te openen door één persoon 
     zonder risico op lichamelijke letsels
Veilig
 Geen inherente materiaalwaarde
 Vergrendelbaar om diefstal te voorkomen
 Risico’s op verwondingen bij publiek worden 
    hierdoor geëlimineerd
 Zelfdovend als brandhaard verwijderd is
 Noch thermisch noch elektrisch geleidend
Antislip
 Beduidend meer grip tov gietijzer, staal- 
 en andere composietdeksels zowel  
 bij droog als bij nat wegdek
Duurzaam
 Geringe slijtage
 Vergrendelbaar, voorkomt diefstal of sabotage 
 Langere levensduur tov gietijzer-, staal- en 
      andere composietdeksels
 Garantie van 15 jaar op loopvlakpatroon
Onderhoudsvriendelijk
 Zelfreinigende waterdichte sluiting
 Gemakkelijk te openen door één persoon
Corrosievrij
 Bestand tegen zand en zout  
 15 jaar garantie tegen corrosie


