DEGRAUS

15.200

STEPS

Degrau para câmara de visita
Manhole step

Degrau para zonas marinhas
Marine step

Com marcação CE segundo a EN 13101:2002
With CE marking according EN 13101:2002

Degrau para câmara de visita

Degrau para zonas marinhas

Material: Interior :
Aço de 12 mm (B-500)
Exterior :
Revestido a polipropileno copolimero 100% virgem

Material: Interior :
Aço inoxidável AISI 304 de 12 mm
Exterior :
Revestido a polipropileno copolimero com protecção à luz
solar e aos raios ultravioletas.

Aplicações: Câmaras de visita, poços de captação, docas, portos
desportivos, colectores, esgotos, terraços, piscinas,
sótãos, fábricas, silos, etc …

Aplicações: Zonas com água salgada, zonas portuárias, centrais
hidroeléctricas, centrais nucleares, etc …

Marine Step
Manhole step
Material: Inside :
Steel with 12 mm (B-500)
Outside :
Recovering non recycled polypropylene copolymer
100% virgin

Material: Inside :
Stainless steel AISI304 with 12 mm
Outside :
Recovering non recycled polypropylene copolymer
protected by a master that prevents detrioration in the long
term due to sinlidht and ultraviolet.

Aplications: Manholes, harness Wells, dockd, ports, collectors, sewer,
terraces, swimming pools, basements, factories, silos, etc

Aplications: salt water, docks, hydroelectric power stations, nuclear
power stations, etc …
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Degrau para câmar de visita
Manhole step

1.0

20207020

Degrau para zonas marinhas
Marine step
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Características do produtos – Product features:
 Ranhuras concebidas para bucha química
Dosage grooves for chemical plugs
 O mesmo degrau está concebido para paredes curvas e rectas
Same step for curve and straight manhole
 Desenho ergonómico com piso anti-deslizante
Ergonomic conception withnon slide tread
 Topo reforçado e concebido para suportar golpe de martelo para uma perfeita introdução
Crash limit for a perfect fitting
Encontra-se à disposição do cliente todos os ensaios e declaração de conformidade da marcação CE, segundo a norma Europeia EN 13101:2002, de acordo com a
directiva de produtos da construção 89/106/CEE.
We have to our customer disposal all the tests and CE marking declaration conformity, according the European EN 13101:2002, according with the directive for construction
products 89/106/CEE.
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Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer
quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.
Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

