
WWW.AQUAFIX.NL

AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL 
Tel. 0297 26 29 29  Fax. 0297 26 12 72

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

STRAATKOLK PVC/GIETIJZER 2DELIG

De voordelen:
• Tweedelige straatkolk PVC/gietijzer.
• PVC uitlaatstuk, inwendig voorzien van een stankscherm 

inbouwgarnituur.
• Gietijzeren scharnierend rooster verkeersklasse B125 kN. 

vlg. NEN-EN 124 / BRL9203.
De opties:
• Uit te voeren met bladvanger, andere of meerdere 

 aansluitingen, vergrendelbaar rooster.
• Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken.
• Flexibele aansluitstukken.
• Vergrendelbare roosterafdekkingen.
• Wadi, verholen & geperforeerde kolkafdekkingen.
• PE en PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.
De certificaten:
• Voorzien van KOMO certificaat volgens BRL9203.

Een straatkolk bestaat altijd uit een onderbak en een 
 roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te  l iggen 
met het  wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het 
gietijzeren  roosterdeksel worden meegestort met de  onderbak. 
De  roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn 
 scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de 
kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak 
werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te 
ontlasten en verstoppingen tegen te gan. De uitlaatzijde van de 
kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is 
om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een straat- en een trottoirkolk?
Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en 
een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het 
rooster in de trottoirband.
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510.0360.433-1 20 liter. 125 mm. 325 mm. 325 mm. 750 mm. 430 mm. 375 cm². 27 kg.

510.0360.433-1 V 20 liter. 125 mm. 375 mm. 375 mm. 750 mm. 430 mm. 360 cm². 28 kg.

510.0360.433-2 20 liter. 125 mm. 340 mm. 330 mm. 795 mm. 475 mm. 375 cm². 35 kg.

510.0360.432-1* 25 liter. 125 mm. 325 mm. 325 mm. 780 mm. 410 mm. 375 cm². 28 kg.

510.0360.432-1 V* 25 liter. 125 mm. 375 mm. 375 mm. 780 mm. 410 mm. 360 cm². 29 kg.

510.0360.432-2* 25 liter. 125 mm. 340 mm. 330 mm. 825 mm. 455 mm. 375 cm². 36 kg.

V = vergrendelde kop.
*  = onderbak zonder KOMO-keur.


