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System Vario-Box®
innowacyjny i elastyczny
system zarządzania wodą deszczową
Skrzynki Vario-Box® podobnie jak system Control-Bon® umożliwiają retencję wód opadowych z utwardzonych powierzchni
parkingów, placów, dachów, ulic czy terenów zielonych. Samodzielnie bądź w kombinacji z elementami serii Control-Bon® zapewniają
stworzenie licznych wariantów dostosowanych pod względem wymiarów, geometrii orazf unkcjonalności do Państwa oczekiwań.
Skrzynki Vario-Box® produkowane są w standardowych wymiarach 100, 300, 500 oraz 600 mm, daje to możLiwość elastycznego
projektowania systemówwzależności od potrzeb kLienta.
Wyjątkowa konkurencyjność systemu Vario-Box® wynika z wykonania jego elementów z wytrzymałego polipropylenu, wysokiej
pojemności magazynowania (do 95%), trójwymiarowego doptywu wód oraz możliwości podłączenia rur o średnicy od DN 110
doDN500.
System Vario-Box® jest całkowicie kompatybilny ze skrzynkami Control-Boit®. Rozwiązania te można ze sobą dowolnie łączyć,
stwarzając tym samym niezwykle innowacyjny system podziemnej zabudowy, zawierającej tunel inspekcyjny umożliwiający
nieograniczony monitoring oraz czyszczenie modułów.
Wysokie standardy jakości przestrzegane przy produkcji elementów systemu Vario-BoK®, ich wyjątkowa wytrzymałość oraz
innowacyjność z pewnością sprostają nawet najwyższym oczekiwaniom.
Zalety systemu Vario-BoK®:
• Wysoka pojemność magazynowania do 95 %
• Wyjątkowa wytrzymałość (do 60 SLW przy pokryciu 0,8 m warstwą gruntu)
• Całkowita kompatybilność z systemem Control-Box®
• NiewieLki ciężar skrzynki
• Łatwy i szybki montaż
• Oszczędność powierzchni inwestycyjnej, dzięki możliwości dowolnego wykorzystania terenu ponad zainstalowanymi
modułami
Dane techniczne:
•
•
•
•
•

Wymiary: długość 600 inne na zapytanie, szerokość 600 mm, wysokość 100-600 mm (co 50 mm)
Pojemność: patrz tabela
Waga skrzynki: patrz tabela
M ateriał: po Li pro py le n
Minimalne przykrycie warstwą ziemi
• Ruch pieszy min. 0,2 m
• Ruch samochodów osobowych min. 0,6 m
• Ruch samochodów ciężarowych SLW 30 min. 0,8 m
• Ruch samochodów ciężarowych do SLW 60 min. 0,8 m
• Maksymalna warstwa przykrycia 3,00 m (wyższa na zapytanie)
• Maksymalna liczba warstw - w zależności od konfiguracji, maksymalna wysokość instalacji systemu wynosi 4,0 m
• Maksymalna głębokość posadowienia- max. 5,00 (inne na zapytanie)
• T y p y podłączeń rur(DN) 110,160,200,315,400,500

Skrzynki Vario-BoH®

