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• Powierzchnia antypoÊlizgowa 

• Bezpieczne 

• Zamykane 

• Lekkie materiały kompozytowe 

• Odporne na korozj´ 

• BezgłoÊne w ruchu ulicznym 

• Odpowiedne do instalacji na drogach publicznych

Pokrywy kompozytowe
do monta˝u w drogach, parkingach i na stacjach paliw



Stalowa kratka bezpieczeƒstwa mo˝e byç 

zainstalowana w otworze pokrywy, aby zapobiec 

wpadni´ciu do studzienki 

Opcjonalna uszczelka zapewnia wodo i gazoszczelnoÊç 

i eliminuje rozprzestrzenianie si´ potencjalnych 

zapachów

Zamek ze stali nierdzewnej, zapobiega kradzie˝y 

i nie autoryzowanemu otwarciu (standardowo 

dołàczony do pokrywy D400)

Opcje

Pokrywy kompozytowe
do monta˝u w drogach, parkingach i na stacjach paliw

Model SLC3600(DC) SLC4200(DC)

PrzeÊwit (mm) Ø 900 Ø 1060

Waga pokrywy (kg) 31 40

Opcjonalnie otok betonowy 
(z profilem antypoÊlizgowym)

CONSLAB 36 CONSLAB 42

Wymiary otoku betonowego (mm) 1450 x 1450 x 200 1600 x 1600 x 200

C250

SLC3600

SLD3600

SLC4200DC

Kod produktu Opis

SLC3600DC 
234-520-0002

Pokrywa SLC3600DC z ramà, 250kN [bez otoku betonowego]

SLD4200DC 
234-520-0003

Pokrywa SLC4200DC z ramà, 250kN [bez otoku betonowego]

SLC3600 
234-530-0018

Pokrywa SLC3600 250kN z betonem CONSLAB36

SLC4200 
234-530-0021

Pokrywa SLC4200 250kN z betonem CONSLAB42

Kod produktu Opis

SKI0042 
235-520-0006

SKI0042 Szyja 300 mm, dla pokryw MwayPro SLC4200(DC) 
oraz SLD4200

SKI0036 
235-520-0005

SKI0036 Szyja 300 mm, dla pokrywy MwayPro SLD3600 
oraz SLC3600

Model SLD3600L SLD4200L

PrzeÊwit (mm) Ø 900 Ø 1060

Waga pokrywy (kg) 46 51

Opcjonalnie otok betonowy 
(z profilem antypoÊlizgowym)

CONSLAB 36 CONSLAB 42

Wymiary otoku betonowego (mm) 1450 x 1450 x 200 1600 x 1600 x 200

D400
SLD3600L

SLC3600DC

SLD4200L

Kod produktu Opis

SLD3600L 
234-520-0016

Pokrywa SLD3600L 400kN z uszczelkà SLG3600 
[bez otoku betonowego]

SLD3600L 
234-530-0019

Pokrywa SLD3600L 400kN z uszczelkà SLG3600 
z betonem CONSLAB36

SLD4200 
234-520-xxxx

Pokrywa SLD4200 z ramà, 400kN [bez otoku]

SLD4200 
234-530-xxxx

Pokrywa SLD4200 400kN z betonem CONSLAB42



U
R

ZÑ

D
DOZO

R
U

T
E

C
H NIC Z NEG

O

Pokrywy kompozytowe
do monta˝u w drogach, parkingach i na stacjach paliw
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Unikalne cechy MwayPro

Materiał

• Zaawansowany kompozyt z włókna szklanego

BezgłoÊny w ruchu ulicznym 
•  Materiał i unikalny kształt ramy uniemo˝liwiajàcy samoczynne obracanie si´ pokrywy 

podczas najazdu, eliminujàc odgłosy trzaskania typowe dla pokryw ˝eliwnych

Lekki 

• 3 razy l˝ejszy ni˝ stal

• 4 razy l˝ejszy ni˝ beton

• jednoosobowa obsługa lekkiej pokrywy, zapobiegajàca ryzyku obra˝eƒ fizycznych

Bezpieczeƒstwo  

• Materiał pokrywy nie ma ˝adnej wartoÊci dla zbieraczy złomu 

• Zamykany i zabezpieczony przed kradzie˝à 

• Eliminuje ryzyko urazów (lekki) 

• Materiał samogasnàcy po usuni´ciu êródła ognia 

• Termicznie i elektrycznie nieprzewodzàcy

AntypoÊlizgowy 

•  Znacznie wi´ksza przyczepnoÊç w porównaniu do betonu, stali i innych pokryw 

kompozytowych, zarówno na mokrej, jak i suchej powierzchni.

TrwałoÊç 

• Niska charakterystyka zu˝ycia 

• Zamykany, zapobiegajàc kradzie˝y 

• Dłu˝sza ˝ywotnoÊç ni˝ w przypadku pokryw stalowych i innych kompozytowych 

• 15 lat gwarancji na kształt powierzchni

Niskie koszty utrzymania  

• Samoczyszczàce, wodoszczelne uszczelnienie 

• Łatwa obsługa przez jednà osob´

Odporne na korozj´  

• Odporne na piasek i sól 

• 15 lat gwarancji na korozj´


