
– DIN INNOVATIVE SERVICEPARTNER

NID Ø600 
LETVÆGTSDÆKSEL FOR 
100% KOMMUNIKATION



KOMMUNIKATION & TRYGHED 
GENNEM ET NID KOMPOSIT DÆKSEL

 � Komposit dæksel 20 kg 

 � Rustfri Støbejernskarm

 � Vægtpåvirkning efter dens omgivelse

 � Rottespærren rettes til den intelligente rottefælde

 � Efterlever anvisningerne i arbejdsmiljøloven

 � Forbedret arbejdsmiljø

 � Reducerer CO2-aftrykket

 � Økonomisk fordelagtig

Belastningklasser for brønddæksler

SAMLET KLOAK LØSNING 
FRA TOP TIL BUND

NID KOMPOSIT DÆKSEL

rottefælde

kommunikation

STØBEJERNSKARM

PVC RØR

KLOAK

Gruppe 1: A15 (1,5 tons)
Områder der er trafikeret af
fodgængere og cyklister. Dette er 
områder som havearealer, fortov og 
cykelstier.

Gruppe 3: C250 (25 tons)
Rendestensriste som er placeret i
kørebanearealer indtil 0,5 m fra
kantsten og på fortove indtil 0,2 m
fra rendesten.

Gruppe 5: E600 (60 tons)
Kørebanearealer på veje med trafik
til og fra industriområder. Herunder
områder som godsterminaler,
havneområder, mv.

Gruppe 6: F900 (90 tons)
Særligt tung belastede arealer.
Dette er områder som
containerterminaler, lufthavne,
landingsbaner mv

Gruppe 2: B125 (12,5 tons)
Områder der er trafikeret af fodgængere,
cyklister og personbiler. Dette er områder
som parkeringsarealer- og huse samt 
boligog parkområder, mv.

Gruppe 4: D400 klasse (40 tons)
Offentlige kørebanearealer og parkeringspladser 
for alle typer køretøjer. Områder som tværafvan-
ding af motor- og motortrafikveje er dog undtaget.



TOTAL KLOAKLØSNING
FRA TOP TIL BUND
Tec-SolutionZ leverer en samlet kloakløsning fra top til bund, vores kom-

munikation fra rottespærren går direkte igennem NID letvægtsdækslet 

og er samtidig udviklet med visionen, om at skabe et bedre arbejdsmiljø. 

Vores Ø600 Flydende støbejernskarm med kompositdæksel er den mest 

efterspurgte model. 

Beskrivelse Varenummer Materiale Klasse Total vægt Pakning

Ø600 - Flydende støbejernskarm 
med kompositdæksel (20 kg)

NID-KIO-600 Komposit og  
støbejern

D400 58,4 kg JaGruppe 5: E600 (60 tons)
Kørebanearealer på veje med trafik
til og fra industriområder. Herunder
områder som godsterminaler,
havneområder, mv.

Gruppe 6: F900 (90 tons)
Særligt tung belastede arealer.
Dette er områder som
containerterminaler, lufthavne,
landingsbaner mv
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