
Preizkušeni monolitni sistemi jaškov MAINCOR 
iz polipropilena se s cestnim odto~nim jaškom 
MonoRoad 400 PP sedaj uveljavlja tudi na podro~ju 
cestnih odtokov.

Razen poznanih prednosti materiala, ki jih ima 
polipropilen (visoka kemijska, termi~na in mehani~na 
obstojnost), vas bo cestni odto~ni jašek MonoRoad 
400 PP prepri~al z enostavnostjo uporabe in s svojim 
funkcionalnim designom.

Monolitni element jaška je mogo~e postaviti v nekaj 
minutah in ga zaradi njegove teleskopsko oblikovane 
cevi natan~no prilagoditi dejanski vgradni globini na 
mestu samem.

Namestitveni okvirji elementov jaškov so konstruirani 
za standardne nastavke z ali brez vedra in varno 
odvajajo nastajajo~e prometne obremenitve SLW60 
v okolni nosilni sloj, tako da so posedanja samo še 
preteklost.

Na teleskopski cevi tesnilo po potrebi poskrbi za 
boljšo tesnost. Da bi še zlasti na gradbiš~ih lahko 
bili ~im bolj prilagodljivi, so cestni odto~ni jaški 
MonoRoad 400 PP konstruirani tako, da jih je mogo~e 
na že pripravljenih reznih robovih kadarkoli skrajšati 
po dolžini, da se lepo prilegajo tudi minimalnim 
vgradnim globinam. Pri tem sekcijski zaobljeni robovi 
poskrbijo za to, da lahko tesnilo tudi po skrajšanju 
dolžine optimalno opravlja svojo funkcijo. Ob dobavi 
so odto~ne odprtine cestnega odto~nega jaška 
MonoRoad 400 PP zaprte, tako da lahko z enostavnim 
odprtjem posamezne odto~ne odprtine dolo~ite, ali 
bodo meteorne vode tekle direktno v vašo mrežo 
kanalov ali pa bo cestni odtok opravljal funkcijo 
lovilnika oziroma filtra za blato.

Na podlagi okrogle osnovne konstrukcije elementa 
MonoRoad 400 PP lahko že pri vgradnji z usmeritvijo 
odto~ne odprtine v smeri toka poskrbite za optimalno 
hidravliko.
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DN = DN 400 PVC z možnostjo poljubnega 
podaljšanja s PVC cevjo

Zaradi vnaprej izdelanih reznih robov 
enostavno krajšanje na mestu samem

Odtok v PVC DN 160

Prosta izbira iztoka z ali brez lovilnika 
oziroma filtra za blato

2 razli~ici okvirov za namestitev 
standardnih nastavkov C250 / 
D400 z dimenzijami 30 x 50 cm ali 
50 x 50 cm

Odvajanje obremenitev in 
samodejno niveliranje

Teleskopska cev, ki omogo~a 
natan~no prilagoditev vgradni 
globini na mestu samem

Optimalno tesnilo za še boljše 
tesnjenje

Sekcijski zaobljeni robovi za še 
boljše tesnjenje po skrajšanju 
dolžine

Z modularno tehnologijo 
izdelave cestnega odto~-
nega jaška MonoRoad 400 
PP so vam na voljo številne 
razli~ice od vgradne 
globine* 48 cm dalje.

S tem vam nudimo 
primeren cestni odtok za 
vse vaše potrebe.

* vgradna globina vklju~no z nastavkom (odvisno od nastavka)

Okrogel odto~ni element, ki ga je 
mogo~e usmeriti v smeri toka
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