Jupalcon valurautaiset
pihakaivonkansistot
omakotitalot – rivitalot – viheralueet – pihat - kävelyalueet

Nyt pihakaivot kuntoon !
Helposti asennettavilla tyylikkäillä valurautaisilla
kansistoilla teet pihakaivoistasi näyttäviä sekä kestäviä.
Jupalco Oy - myynti 09 - 4250 560
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Pihakaivonkansistot
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Pihat, viher- ja kävelyalueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

ø 250 mm pihakaivonkansistot
ø 315 ja ø 400 mm muovikaivoille
Helposti asennettavilla tyylikkäillä
valurautaisilla kansistoillamme teet
pihakaivoistasi näyttäviä sekä kestäviä.

Sadevesikaivo,
kehys nelikulmainen

Salaojantarkistuskaivo

Sadevesikaivo

Kansisto on vaivaton asentaa.
Kehys painetaan suoraan
putken päälle.
Tarvittaessa kansisto
voidaan kiinnittää
putkeen ruostumattomilla ruuveilla.

Ränninaluskaivo

Jupalcon pyöreä valurautainen kansisto sopii ulkohalkaisijaltaan ø 315 mm:n muoviputken sekä
ø 300 mm:n betoniputken päälle. Näitä ratkaisuja käytetään rakennettaessa mm. sadevesikaivoja
syöksytorvien alle, pihojen sadevesiviemäröinnissä sekä salaojien tarkastuskaivoina. Kolmesta eri
kansivaihtoehdosta löytyy tarkoitukseen sopiva ratkaisu kaikkiin tarpeisiin.
Kehys nelikulmaisella ulkolaipalla sopii ø 315 mm:n sekä ø 400 mm:n muoviputken päälle.
Kansisto sopii erityisen hyvin kivetysalueille.
Kansiston kolme eri kansiratkaisua sopivat molempiin kehyksiin. Valurautainen
kansisto on kestävä ja edustava ratkaisu verrattuna muovisiin kansistoihin.
Nämä kansistot on suunniteltu alueille joissa ei ole ajoneuvoliikennettä.
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Parkkipaikat ja muut alueet, joissa on ajoneuvoliikennettä, painoluokitus 25 - 40 tonnia

ø 300 mm kaivonkansistot ø 315 mm muovikaivoille
Alueet joissa on ajoneuvoliikennettä on käytettävä
painoluokiteltuja kansistoja. ø 300 mm kaivonkansistot sopivat suoraan ø 315 mm:n muoviputkelle.
Säädettävä kehys nelikulmaisella laipalla sopii
erityisen hyvin kivetysalueille. Tarvittaessa kehys
voidaan kiinnittää kolmella pultilla kiinni putkeen.

Suomi on täyttänyt 100 vuotta. Halusimme kunnioittaa
merkkipäivää suunnittelemalla Jupalco Suomi 100 kansistot.
Valikoimasta löytyy sopivat mallit infra- sekä omakotitalorakentajalle.
Pihat ja viheralueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

Muoviset ränni- ja salaojakaivot sadevesikannella
Rännikaivoon asennetaan ø 310 mm:n valurautainen sadevesikansi tai
RST-sadevesikansi, jossa on epäkeskeinen reikä syöksytorvelle.
Kivetys- ja asfalttialueelle on kätevä asentaa Jupalcon valurautainen
rännikaivon kehys, jossa ulkolaippa on epäkeskeisesti nelikulmainen.
Kehyksen reikä on laipassa epäkeskeisesti. Kehystä 90° jaksoissa
kääntämällä on helppo löytää kehykselle oikea asennuspaikka suhteessa
esim. rakennuksen sokkeliin.
Jupalcon valurautainen rännikaivon kehys on
vaivaton asentaa kohteisiin joissa on jo muovinen
ø 315 mm:n rännisuppilo. Rännisuppilo jää
tällöin kehyksen sisään.
Jupalcon rännikaivoa voidaan käyttää myös kaivon
alaosana ja sitä voidaan korottaa muoviputkella.
Asennusesimerkkejä löydät lisää pääkuvastostamme.
Voit ladata sen osoitteestä www.jupalco.com.
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Pihat, viher- ja kävelyalueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

Sadevesikupu / potero ø 250 mm
Sadevesikansi ø 250 mm

Jupalco LVI - koodi

EAN 6415833635369
EAN 6415833635314

33635 36
33635 31

Umpikansi ø 250 mm, nappulapintainen

33635 26

Kehys ø 330 mm, h=20 mm
Sopii ø 315 mm muovikaivoille

33635 05

EAN 6415833635260

Kansille ø 250 mm

www.jupalco.com

Nimitys

EAN 6415833635055

Kehys 430 x 430 mm, h=50 mm (kivetysalueille)
Sopii ø 315 ja 400 mm muovikaivoille
Kansille ø 250 mm

33635 11

EAN 6415833635116

Parkkipaikat ja muut alueet, joissa on ajoneuvoliikennettä, painoluokitus 25 - 40 tonnia
Nimitys

Jupalco LVI - koodi

Sadevesikansi ø 300 mm C250 (25tn) EAN 6415833636243
Sadevesikansi ø 300 mm D400 (40tn) EAN 6415833636250

33636 24
33636 25

Umpikansi ø 300 mm C250 (25tn)
Umpikansi ø 300 mm D400 (40tn)

EAN 6415833636144
EAN 6415833636151

33636 14
33636 15

Umpikansi ø 300 mm D400 (40tn)
Suomi 100 logo

EAN 6415833636199

33636 19

Säädettävä kehys ø 315 mm, h=115 mm
Sopii ø 315 mm muovikaivolle
Kansille ø 300 mm

33636 01

Säädettävä kehys ø 315 mm, kehys korkea h=200 mm
Enemmän säätövaraa. Sopii ø 315 mm muovikaivolle
Kansille ø 300 mm

33636 06

Säädettävä kehys ø 315 mm, h=115 mm (kivetysalueille)
Ulkolaippa nelikulmainen, 490 x 490 mm
Sopii ø 315 mm muovikaivolle
Kansille ø 300 mm

33636 02

EAN 6415833636014

EAN 6415833636069

EAN 6415833636021

Korotusrengas ø 300 mm / korkeus h=50 mm
Suora malli. Kehykselle ø 315 mm
EAN 6415833636328
Korotusrengas ø 300 mm / korkeus h=50 / 80 mm
Kalteva malli. Kehykselle ø 315 mm EAN 6415833636311

33636 32

Korotusrenkaat ovat
tarkoitettu jo olemassa
olevan kaivon
korottamiseen sekä
kaltevuuden säätöön.

33636 31

Sadevesikansi ø 310 mm
materiaali: valurauta

Muoviset ränni- ja salaojakaivot valurautaisella ylärakenteella
Nimitys

Jupalco LVI-koodi

Muovinen rännikaivo / salaojakaivo, h=600 mm
Jupalco RK-315-SOK, poistoyhde ø 110 muhviputkelle
Sakkapesä 200 mm, PEH - muovia EAN 6415833636755

33636 75

Valurautainen sadevesikansi ø 310 mm
Rännikaivolle
EAN 6415833636618

33636 61

Muovinen rännisuppilo ø 315 mm
RS-315-110. Yhde ø 110 mm

33635 86

EAN 6415833635864

Valurautainen säädettävä kehys rännikaivolle / suppilolle
Laippa 480 x 480 mm, korkeus h=115 mm
Epäkeskeinen laippa
EAN 6415833261056

33261 05

rännikaivo / salaojakaivo
materiaali: muovi

Rännisuppilo ø 315 mm
materiaali: muovi

Säädettävä kehys
rännikaivolle tai rännisuppilolle
materiaali: valurauta
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