
Interiérové poklopy - ALUPURA® 

 Moderný dizajn 

 Podľa normy EN124 

 Trieda zaťaženia A015/ B125 

 Správne riešenia pre každé použitie 

Skupina 1 / Trieda A015 Skupina 2 / Trieda B125 

  

výlučne pre pochôdzne zaťaženie resp. zaťaženie 
cyklistami 

rovnako ako skupina 1 a parkoviská osobných 
vozidiel 
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 ALUPURA ® Produktový rad 

 Šachtové vodotesné poklopy ALUPURA® slúžia ku prekrytiu otvorov s povrchovou úpravou zhodnou s 
úpravou okolia / napr. koberce, PVC, dlažba a pod. /. Pomocou zoskrutkovania odolné voči spätnému vzdutiu 
do 0,5 bar (testované a certifikované nezávislými orgánmi). 
 
POUŽITIE 

 Pre univerzálne vnútorné a vonkajšie použitie, vhodný pre pešiu a cyklistickú prevádzku. Pri použití 
betónu vyššej kvality a pri vyztužení sekundárnym oceľovým pletivom je možné použiť pre zaťaženie triedy      
B 125 podľa EN 124. Napr.: 
 

 interiéry budov 

 pochôdzne vonkajšie plochy 
 
MATERIÁL POKLOPU 

 Je zo zliatiny hliníka DEKORAL B = ALMgSiO5 a je odolný proti korózii a mechanickému poškodeniu. 
 
ROZSAH DODÁVKY 

 Súčasťou dodávky je poklop zostavený z rámu a poklopu so zníženou vaňou vystuženou betonárskou 
oceľou, vrátane príslušenstva 
  

 kľúč ku zdvíhaniu poklopu 

 výstuž z betonárskej ocele 
 
TRIEDA ZAŤAŽENIA 

 Hliníkové poklopy ALUPURA® sú štandardne testované betónovou výplňou triedy C 30/37 podľa EN 
206. Takto je dosiahnutá záťažová trieda A015 podľa EN124. Inštalácia niektorých typov podláh môže znížiť 
nosnosť poklopu. 

 

 
Tovarové číslo  

Rozmery mm  
Hmotnosť 

kg  e x f c x d h 

1065BV-ALU30-30 300x300 420x420 75 4,6 

1065BV-ALU40-40 400x400 520x520 75 5,8 

1065BV-ALU45-45 450x450 570x570 75 6,5 

1065BV-ALU50-50 500x500 620x620 75 7,1 

1065BV-ALU60-40 600x400 720x520 75 7,1 

1065BV-ALU60-60 600x600 720x720 75 9,0 

1065BV-ALU60-90 600x900 720x1020 75 12,0 

1065BV-ALU70-70 700x700 820x820 75 10,6 

1065BV-ALU80-60 800x600 920x720 75 10,5 

1065BV-ALU80-80 800x800 920x920 75 12,5 

1065BV-ALU10-60 1000x600 1120x720 75 12,5 

1065BV-ALU10-80 1000x800 1120x920 75 13,0 

1065BV-ALU10-10 1000x1000 1120x1120 75 14,5 

Tendrová špecifikácia: 
ALUPURA® je zapustený poklop s vekom pre variabilný povrch, trieda zaťaženia 
A015 / B 125 podľa EN124, betónovej výplne na mieste podľa pokynov výrobcu. 
Poklop sa skladá z rámu (výška rámu 75 mm) a krytu zásobníka (hĺbka zásobníka 70 
mm) z hliníkovej zliatiny s oceľovou sieťou a dilatačného pásu; vodo a pachotesný s 
použitím gumového tesnenia a 4 násobného šróbenia; so štvorcovými rohovými 
dielmi pre ľahké pokladanie obkladov a dlažieb. 
Rozmery a hmotnosť viď tabuľka. 

 

Príslušenstvo, náhradné diely 

Tovarové číslo Popis 

1065BV-ALU-SCHL Set kľúčov (2 ks) 

1065BV-ALU-DI-G Tesnenie 

1065BV-ALUSCHRG Imbusový kľúč pre skrutky 

1065BV-ALI-STL Dilatačný pás 


