emco zbiralna posoda za umazanijo

tip 5017 CN

Za suvereno obvladovanje povečanega nabiranja umazanije na močno
obiskanih vhodnih območjih so nujna lovilna korita emco za umazanijo. Z
vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL, ki omogočajo večjo obremenitev,
(ne v kombinaciji s strgalnim robom ali krtačno letvico) in emco PLAZA tvorijo
enoto, ki je po čistilnem učinku in praktičnosti ni možno prekašati.

opis
Lovilna korita, primerna za vhodne predpražnike emco MARSCHALL,
emco PLAZA in emco SENATOR WS, za povečan sprejem umazanije.
Možnost dobave z odtočnim elementom.

zunaj (cona 1)

Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)

cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tekstilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.

cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tekstilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.

moker cestni
prah, peščene
usedline, prah
itd.

emco zbiralna posoda za umazanijo

tip 5017 CN
teža (kg/m²)

18,5

opis

Lovilna korita, primerna za vhodne
predpražnike emco MARSCHALL,
emco PLAZA in emco SENATOR WS, za
povečan sprejem umazanije. Možnost
dobave z odtočnim elementom.

tehnični detaili

max. enodelni segment banje 1200 x
1000 mm

sestavljanje

Odtočna banja je lahko sestavljena
iz enega enodelnega dela ali več
delov, ki so v širini in dolžini variabilno
sestavljivi v modulih. Glede na
optičen in funkcionalen vidik se izdela
predpražnik v enaki velikosti vključno
z okvirjem.

posebne oblike

Za popolno prilagajanje objektu so
odtočne banje dobavljive tudi v oblikah
kot okrogline, poševnine itd. Prosimo
za povpraševenje.

material

Inox (V2A), vododporno spojen, gladka
površina za enostavno ćiščenje.
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podporni profil

Inox (V2A) v razdalji max.300mm z
odprtinami za vsestranski odtok vode.
Profili morajo potekati pod kotom 90°
prečno pod profili.

dodatni podatki

Nosilec za predpražnik je integriran v
banjo.

večje izmere

več delov odtočne banje se na licu
mesta zloži v en sistem.

oprema

S privarjenim zidnim sidrom, na željo z
odtočnim elementom.

odtok

Kompleten odtok, sestoji iz ploščatega
cedila Ø 80 mm, material inoxin spodnji
del iz umetne mase za priključitevna
odtočni sistem Ø 1 1/2 Zoll.

skupna višina banje

70

vgradna višina za banjo
(mm)

78

max. širina banje
enodelno (mm)

1200

max. dolžina banje
enodelno (mm)

1000

tip

5017 CN

