
SP ProCollect

Het stankslot is geïntegreerd in de kolk. Het filter is deels geperforeerd en is
uitneembaar met behulp van een puthaak, of gewoon met de hand. Het
uitnemen van het filter kan zonder de gietijzeren straat- of trottoirkop te
verwijderen, dit maakt het reinigen van de kolk zeer eenvoudig. 
In verband met het periodieke onderhoud is de kolk SP ProCollect voorzien
van een slagvaste PE bodem. De SP ProCollect kan worden meegenomen in
het normale periodieke onderhoud. 
De SP ProCollect kolk-onderbak wordt standaard geleverd in vier typen; 10,
17, 30 of 50 liter zandvang met een gietijzeren straat- of trottoirbovenstuk. 
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VOORDELEN OP EEN RIJ: 

PE KOLK-ONDERBAK | SP PROCOLLECT

Aansluitingen zijn mogelijk
in diverse diameters; 
Ø 125 mm, Ø 160 mm 

of Ø 200 mm in spie of mof. 
 

Voor afwijkende
aansluitingen, inhoud of
zandvang kunt u contact

opnemen met onze afdeling
engineering. 

De PE kolk-onderbak type "SP ProCollect" is geschikt voor het opvangen
en afvoeren van hemelwater en meegespoeld straatvuil van verharde
oppervlakken. Deze kolk is uitermate geschikt voor plaatsing in
infiltratiesystemen vanwege de grote zandvangcapaciteit tot 50 liter. 

kostenbesparend door geïntegreerd stankscherm/filter;
grote zandvang (tot 50 I);
verkeersklasse Y;
geschikt voor toepassing in infiltratiesystemen;
slagvast;
uitneembaar filter;
geïntegreerd stankslot;
licht in gewicht.

LICHT IN GEWICHT
DUURZAAM

EENVOUDIG REINIGBAAR
GROTE ZANDVANG

SLAGVAST
VERKEERSKLASSE Y 

PRODUCTOMSCHRIJVING

PE kolk-onderbak "SP ProCollect" 

Onderbak met geïntegreerd stankslot en zandvang 

Beuker SP BV. - Opmeer 

10, 17, 30 of 50 liter 

100 % polyetheen (PE) 

Filter eenvoudig uitneembaar met behulp van een puthaak, zonder
de gietijzeren kop te verwijderen. 

Uitwisselbaar met alle bestaande straat en trottoirkoppen. 

Omschrijving:

Fabrikaat:

Inhoud:

Materiaal: 

Filter:

Constructie:



PE KOLK-ONDERBAK | SP PROCOLLECT
100% RECYCLEBAAR

UITNEEMBAAR FILTER
KOSTENBESPAREND

CHEMISCH RESISTENT

 PE kolk-onderbak type "SP ProCollect" met geïntegreerd stankslot, Ø 315mm
(Ø 400mm verjongend naar Ø 315mm) zandvang 10I. (171/ 301/ 501). 

Uitneembaar filter, 1/3 rondom geperforeerd, filter uitneembaar zonder de
gietijzeren kolkkop te verwijderen. Hoogte kolk ... mm, aansluiting Ø ... mm,

gietijzeren straatkolkkop (trottoirkolkkop / met waaiermotief). 

BESTEKOMSCHRIJVING
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HEERLEN

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14

1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9

6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80info@beukersp.com
De Veken 135

1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 
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