
WASTE WATER Solutions

Innovatív, nemesacélból készült elemek az
– ivóvíz szállításához, kezeléséhez, tárolásához és

elosztásához
– szennyvízkezeléshez
– esővíz-túlfolyómedencékhez
– biogázberendezésekhez
– aknás műtárgyakhoz

Megbízható technika
egy tiszta környezetért



    

➤➤➤ Aknafelszerelés
A komplett program – 
Mindent az aknákhoz
➤ Aknafedelek
➤ Biztonsági hágcsórendszerek
➤ Készregyártott aknák nemesacélból
➤ Szellőztető kémények
➤ Csőkútfejek és felszálló csövek

➤➤➤ Műszaki ajtók
Mindig a helyes belépés – 
Minden igényhez
➤ Duplafalú ajtók egy- vagy kétszárnyas kivitelben
➤ Klóros helyiség-ajtók
➤ Nyomásálló ajtók
➤ Búvónyílás
➤ Kémlelőnyílás
➤ Redőnyök
➤ Nemesacél ablakok

➤➤➤ Betörésgátlás
Illetéktelen behatolás elleni biztosítás –
Minden követelményhez
Az ivóvízberendezéseknél a szabad vízfelszínhez való
hozzáférést, a szennyvízkezelésnél az  eljárástechnikailag
fontos pontjaihoz és az aknákhoz való hozzáférést meg
kell nehezíteni ill. lehetetlenné kell tenni illetéktelen
személyek számára. 
➤ A DIN V ENV 1627 szerint bevizsgált ajtók, WK 3 és WK

4 ellenállási osztály
➤ Redőnyök, csak a belső oldalról megközelíthetők.
➤ Betörésgátló aknafedelek, járművel járható kivitelben

is
Ezeknek a beépíthető elemeknek köszönhetően az épület
ellenállási ideje megnövekszik, illetéktelen és alkalmi
tettesek számára pedig megnehezítjük a “munkát”.
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Áttekintés a nemesacél termékekről

Az anyagnak megfelelő gyártási folyamat

A HUBER évtizedek óta a nemesacéllal való kezelésre
specializálódott. A nemesacél tulajdonságait már a
tervezés során vesszük figyelembe. A gondos
megmunkálás és a szakszerű szerelés egy optimális
végterméket eredményez – nemesacél nem egyenlő
nemesacéllal. 

A HUBER-nemesacél termékek gondos megmunkálással
készülnek – a felülmúlhatatlan élettartam és az optimális
működés garanciája. Ez pedig egyenlő a legmagasabb
üzembiztonsággal. Mert ki szándékozik már a tervezésnél
belekalkulálni az első felújítást? 

Gyors, megbízható leszállítás

Mérnöki irodák a tervezésük során a standardtermékek
széles spektrumára építhetnek. Ezek közül a szériacikkek
közül számos termék raktárról szállítható. Az építkezési
helyek így gyorsan és kedvező áron elláthatók. A
létesítmények üzemeltetői és az építési vállalkozók
megbízhatnak egy kompetens partnerben.

Külön gyártott elemek és speciális problémák esetén
szívesen bocsátjuk rendelkezésre a tapasztalatunkat és a
know-how-unkat, igazoljuk teljesítőképességünket.

A HUBER székhelye és gyártóüzeme, Berching / Bayern


