
Platnost tohoto technického listu lze ověřit na stránce AFNOR (http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf)
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EN124-2 střední zátěž kruhový rám závěs polyetylenové 
těsnění

uzamykání pružná 
západka

volitelné

ARENA R
Silniční poklop D400

POPIS
Silniční poklop se závěsem a pružnou západkou.
Třída D400 pro střední dopravní zátěž.

VÝHODY
Důmyslný závěsný systém
•Úhel otevření poklopu > 110° pro snadnou a bezpečnou obsluhu.
•Možnost vyjmutí poklopu pod úhlem 90°.
•Samočistící schopnost závěsu během otevírání.
Nehlučnost a stabilita
•Vyměnitelné polyetylenové těsnění na dosedací ploše rámu.
•Poklop opatřený výstupky pro přesné vycentrování v rámu.
•Optimalizovaný protiskluzový povrch s nízkou hlučností. 
Další funkční prvky
•Rám s kruhovou základnou
•2 manipulační oka na základně rámu
•Vyznačení ideální orientace podle směru dopravního provozu.
•Široká perforovaná základna rámu umožňující účinné obetonování.
•4 otvory v základě rámu pro dodatečné ukotvení
•Uzamykání dvojitou pružnou západkou pouhým sešlápnutím.
•Odemykání pomocí libovolného tradičního nástroje k páčení.

MATERIÁL
Tvárná litina GJS 500-7 podle EN1563

NÁTĚR
Netoxická, neznečišťující, vodou ředitelná, černá barva.

CERTIFIKACE TŘETÍ STRANOU
Značka NF-VOIRIE
Tato značka potvrzuje shodu se standardem NF-110
díky trvalé kontrole prováděné zkušebnou AFNOR CERTIFICATION  /  
11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
dostupné na www.marque-nf.com

MÍSTO INSTALACE
Skupina 4 - třída D400 dle EN124 - střední dopravní zátěž
Dopravní komunikace, odstavné a parkovací plochy přístupné pro 
všechny druhy vozidel.

VOLITELNÉ
Značka / logo na přání
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