MEER ZANDVANGVOLUME,
BETERE AFVANG VAN
STRAATVUIL ZONDER DAT DE
KOLK GROTER WORDT!

Traditionele
kolk

vs

De P-lineMAX heeft meer zandvangvolume zonder dat de
kolk groter wordt!

Voordelen P-lineMAX:
• Minder water op straat
• Minder vervuiling
• Minder onderhoud aan
kolken en riool
De P-lineMAX haalt het maximale uit de
kolkbak dankzij een nieuwe techniek van
SVA: de UitlaatMAX
De UitlaatMAX vergroot het volume van de
zandvang fors zónder dat de buitenmaten
van de kolk wijzigen. Daardoor hebben de
kolken van de P-LineMAX –serie tot 2 keer
meer zandvangvolume dan kolken met
traditionele uitlaat. Bij verlaagde kolken
zorgt de UitlaatMAX niet alleen voor zandvang
maar ook voor een betere gronddekking op
de aansluit buis.
Zorgzaam afvoeren van kostbaar water

• Minder vrachtwagenbewegingen
• Lagere kosten

DE UITLAATMAX
HOE WERKT HET?
De UitlaatMAX heeft een unieke vormgeving
waardoor de inwendige uitlaatdrempel in een kolk
aanzienlijk hoger is dan bij een traditionele uitlaat.
Het beschikbare volume van een kolk wordt hierdoor
optimaal gebruikt en vangt tot wel 2 keer zoveel zand,
blad en straatvuil op zonder verstoppingsrisico.
De UitlaatMAX is standaard voorzien van een Putklep,
het verbeterde stankscherm.
De nieuwe uitlaat is ontwikkeld in nauwe samenwerking
met onderhoudsmedewerkers. Dit heeft geresulteerd
in een product dat een goed functioneren van de
kolk garandeert en snel en eenvoudig onderhoud
mogelijk maakt. De UitlaatMAX is zeer robuust en
biedt toegang voor onderhoud en inspectie van de
leidingen via de kolk middels spuitlans, camera en
wortelfrees.
Naast de UitlaatMAX heeft een kolk van P-LineMAX
de volgende opties:
•

•

•

Wenst u meer informatie?
Onze verkoopafdeling staat steeds voor u klaar.

Kanaaldijk 10
6031 MZ Nederweert (NL)
T: +31 (0)495 53 48 15
F: +31 (0)495 53 27 85
E: info@sva.group

Extra Vuilrooster:
voorziet de Putklep van roosterspijlen die een
extra zekerheid bieden voor de afvang van blad
en zwerfvuil. Door een slimme techniek kan deze
eenvoudig en robuust naar wens aan iedere
Putklep toegevoegd worden.
Amfibie-uitklim:
een uitklimvoorziening voor amfibieën die goed
werkt en niet beschadigt bij onderhoudswerk.
Flexring:
een flexibele aansluitring welke zorgt voor een
waterdichte aansluiting op een leiding Ø125mm,
ook bij hoekverdraaiing, verzakking en zetting.
Zonder de Flexring biedt de P-LineMAX een
uitstekende, vaste aansluiting op een leiding
Ø160mm.

P-LineMAX wordt gemaakt van gerecyclede en
recyclebare grondstoffen.

www.sva.group

