PUTluik biedt een ruim assortiment verzinkt stalen
afdichtingen die geschikt zijn voor het aanbrengen van
bestrating. Alle deksels worden eenvoudig handmatig
bediend.

Waarvoor
Deze luiken zijn bij uitstek geschikt voor technische ruimten,
putten, kelders en andere ondergrondse voorzieningen in de
openbare ruimte die afgesloten worden met een luik.
De luiken zijn ontworpen om buiten in de vlakke bestrating
te worden toegepast. Een luik kan worden voorzien van
vrijwel elk type bestrating waardoor het nauwelijks opvalt.
Voldoet aan de verkeersnorm en is overrijdbaar door zwaar
vrachtverkeer.

Geschikt voor vrijwel elke bestrating

Bedieningsgemak
Ten opzichte van gietijzeren luiken bieden deze luiken meer
bedieningsgemak. Dankzij de scharnieren en de gasveren is
de bediening eenvoudig en is het tilgewicht minder dan 23kg.
Voordelen:
• Hoge kwaliteit • Scherp geprijsd
• Eenvoudig bedieningsgemak
• Breed assortiment met standaard oplossingen
• Voldoet aan verkeersnorm EN124: C250 of D400 klasse
Specificaties
•M
 ateriaal is warm gegalvaniseerd staal
(ISO 10025 en ISO 1461)
• Optioneel in RVS

Luiken zijn eenvoudig te openen

• Verkrijgbaar in EN124 klasse C250 en klasse D400
• Deksels scharnierend
• Deksels vergrendeld met speciale sleutel
• Voorzien van dichtvalbeveiliging

Meer info

• Uitgerust met meerdere gasveren

http://www.putluik.nl/Staal.htm

• Optioneel te voorzien van veiligheidsrooster
• Vrije binnenmaat deksel voor verharding ca. 48 mm

Uitvoeringen met maten
Dagmaat deksel

Dagmaat frame

C250 Uitwendig

D400 Uitwendig

Aantal

(mm)			(mm)			(bxdxh mm)		(bxdxh mm)		deksels
600 x 600		

578 x 578		

720 x 720 x 255

790 x 790 x 263

1

700 x 700		

678 x 678		

820 x 820 x 255

890 x 890 x 263

1

800 x 800		

778 x 778		

920 x 920 x 255

990 x 990 x 263

2

900 x 900		

878 x 878		

1020 x 1020 x 255

1090 x 1090 x 263

2

1000 x 1000		

978 x 978		

1120 x 1120 x 255

1190 x 1190 x 263

2
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