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Система за скрит достъп до ревизионни и 
канализационни шахти.

PRAKTO 
PAC



Цялостното излъчване изисква внимание към всеки детайл Prakto PAC 
(Pave Access Cover)

Със системата Prakto PAC за скрит достъп до ревизионни 
и канализационни шахти, спазвате всички изисквания на 
Вашия проект за лесен достъп до инфраструктурни съоръ-
жения, но без да правите компромис с визията на настлана-
та повърхност. Благодарение на възможността да вгради-
те настилката в рамката на капака, запазвате красотатата 

на павираната площ. Капаците с вградена настилка гаран-
тират равна повърхност и по този начин се явяват алтер-
натива на металните решетки и обемистите пластмасови 
капаци. Изработени от поцинкована стомана, капаците за 
скрит достъп притежават устойчивост, съгласно изисква-
нията на европейските норми. 

PRAKTO PAC
СЪЗДАЙТЕ ПЕРФЕКТНО НАСТЛАНА ПОВЪРХНОСТ

ПРЕДИМСТВА:
• Свобода при проектиране на зони с бетонови из-

делия, естествен камък или друго архитектурно 
решение, без визуално прекъсване на настланата 
повърхност. 

• Възможност за вграждане на настилки с максимал-
на височина 6 cm.

• Осигурява безпроблемно изравнено покритие.

• Устойчиви на пешеходно и автомобилно натовар-
ване до 650 кг при полагане със сипица и до 1,2 т 
при монтаж с подложен армиран бетон ø10.

• Капаците могат да се монтират както в нови, така и 
във вече павирани площи. 

• Предпазва вложените материали от напукване или 
счупване при отваряне или затваряне на капака.

Продукт СИСТЕМА ЗА СКРИТ ДОСТЪП PRAKTO PAC

Размер /cm/ 40x40x10

Капак за скрит достъп 
съдържа:

Рамка с фланец

Тава

Материал Поцинкована стомана

Елементи за монтаж и 
демонтаж

2 уши

Наличност на склад

Тегло  (kg) 8,25 



ТАВА
Напълно заварени ъгли за поддържане на твърдостта на 
капака и устойчивост на усукване. Всички вътрешни ъгли 
имат минимален радиус, за да позволят прилепване на ма-
териалите.

РАМКА С ФЛАНЕЦ
Предпазва паветата в тавата от разрушаване, когато капа-
кът e затворен.



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Никога не поставяйте рамката на системата UNIPAVE cover 
преди да положите настилката, тъй като рискувате рамката 
да се окаже на грешната височина. Вместо това, монтирай-
те настилката до / около съществуващата шахта. По този 
начин ще измерите точната височина за рамката UNIPAVE 
cover. Монтирайте рамката, като фиксирате настилката 
под ръба на рамката. Не забравяйте да нивелирате рамка-
та спрямо павираната площ наоколо. /фиг.1/
Запълнете тавата с настилката съобразно препоръките за 
пешеходно или автомобилно натоварване и растера на 
настланата площ, като нивелирате настилката в капака. /
фиг. 1, 3 и 4/. 

МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА UNIPAVE COVER

ПЕШЕХОДНО НАТОВАРВАНЕ
Детайл

АВТОМОБИЛНО НАТОВАРВАНЕ
Детайл

Системата предоставя възможност за монтаж на площи 
подложени на пешеходно и автомобилно натоварване при 
спазване препоръките за монтаж на фиг.3 и фиг.4. 
За разлика от монтажа при пешеходно натоварване, къде-
то настилката се монтира върху слой от сипица с дебелина 

фиг. 2

фиг. 4

фиг. 1

фиг. 3

фиг. 1 фиг. 2

Внимателно фугирайте настилката в тавата извън рамка-
та, като внимавате между рамката и тавата да не попадне 
пясък или друг фугиращ материал. Поставете тавата в рам-
ката,  като използвате ушите разположени от двете страни 
на тавата и подходящо приспособление, с което да я пов-
дигнете и nозиционирате. 

Със системата UNIPAVE cover за скрит достъп до ревизион-
ни и канализационни шахти спазвате всички изисквания 
на Вашия проект за лесен достъп без да правите компро-
мис с визията на настланата повърхност.

3-6 cm, то за да бъде устойчив капакът при автомобилно 
натоварване от коли до 3,5 тона е необходимо да монтира-
те настилката в тавата върху армиран бетон ф10., а рамката 
да бъде върху бетонова основа.


