
Door een steeds toenemende drukte van tweewielers in 
het verkeer zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, 
scooters en motoren was er een groeiende vraag naar 
minder gladde deksels. Het gekende wafelijzer profiel 
(vierkante blokjes) voldoet aan de norm EN124-2, maar 
de engineers van de TBS-SVA groep ontwierpen een profiel 
met in het achterhoofd de tweewielers in het verkeer. Het 
nieuwe profiel creëert door zijn ontwerp en positionering 
meer opening tussen de opstaande verhoogde profielen 
die zo ontworpen zijn dat uitschuiven door tweewielers 
minder snel zal gebeuren. Ook de waterafvoer van het 
deksel is geoptimaliseerd. Het model is leverbaar zowel 
traditioneel vierkant, zelfnivelerend of als boorputrand.

Dit profiel gaven we de naam CROSS GRIP en is gebaseerd 
op het ontwerp.

Tevens voerden wij een 
optimalisatie door in de 
rubberoplegging van de 
rand.

Het gekende Dynamic 
rubber is nu gemaakt 
in een verbeterde 
samenstelling van 
SBR/CR is koud 
gevulkaniseerd en met 
stootnokken voor een 
optimale bescherming 
tegen geluidsoverlast.

Upgrade voor de premium putafdekkingen van SVA

Putafdekking Dynamic serie 
wordt DYNAMIC CROSSGRIP!
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SVA maakt deel uit van de TBS-SVA Groep.  Binnen de GWW 
infrastructuur zijn wij als marktleider in Nederland dé adviseur 
voor afwateringsvraagstukken. Innovatie, duurzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis van ons beleid en 
assortiment. 

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze in zowel 
punt- als lijnafwatering en alle soorten van toegangsystemen 
zoals putafdekkingen en luiken.
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Uitvoeringen

Traditioneel vierkant model 
type DYNAMIC  CROSS 
GRIP met gewapende 

ZVB  betonvoet en 
kramverankering, beton 

kwaliteit C45/55 voorzien 
van een hoogwaardige koud 
gevulkaniseerde SBR/CR 

op  leg ging met stootnokken 
voor de deksel centrering. 

Leverbaar in de hoogtes 17 
en 24 cm.

Waaierdeksel 
open

Waaierdeksel 
dicht

Roosterdeksel  
met waaierlogo

Deksel met 
ontluchtingsgaten 
in de haalkommen

Vergrendeling

• Standaard deksels zijn 
leverbaar met opschriften 
zoals regenwater, 
vuilwater, infiltratie en 
drain, andere opschriften 
in overleg met de sales 
afdeling.

• Standaard randen zijn 
leverbaar met RW, 
VW, IW,en DR andere 
opschriften in overleg met 
de sales afdeling.

Roosterdeksel Openingshaak
Putrand

Stelhaak

Ronde boorputafdekking 
type  DYNAMIC RM CROSS 
GRIP met gewapende ZVB 
beton  en kramverankering, 
betonkwaliteit C45/55 voor-
zien van een hoogwaardige 

koud gevulkaniseerde  
SBR/CR oplegging met 

stootnokken  voor de deksel 
centrering. Leverbaar in de 

hoogtes 17 en 24 cm.

Zelfnivelerende (inwalsbare) 
putafdekking type DYNAMIC 
LEVEL CROSS GRIP volledig 
in hoogwaardig gietijzer en 
de rand voorzien van een 
hoogwaardige koud ge-

vulkaniseerde SBR/CR opleg-
ging met stootnokken voor de  
deksel centrering. Leverbaar 

in de hoogte van 16 cm.

Alle deksels van bovengenoemde afdekkingen  zijn onderling uitwisselbaar en leverbaar met onderstaande opties.
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