
AVK GADEDÆKSEL “PURDIE”
Valgfri farvebrik: blå for vand, gul for gas og brun for spildevand

80/42
01

AVK tilbyder et bredt program af faste, flydende og højdejustérbare gadedækser. Gadedækslerne af PA+ 
beskytter mod fastfrysning af proppen om vinteren samt dæmper støj. Letvægtsdesignet gør gadedækslerne 
lette at håndtere og ribbene i huset sikrer optimal fiksering i jorden. Gadedækslerne kan leveres med 
låseanordning, der forhindrer tyveri.

Produktbeskrivelse
“PURDIE” gadedæksel til stik- og hovedledningsventiler til max. 250° C 

Fordele
•	 Hus af PA+
•	 Prop af støbejern
•	 Bolt af rustfrit stål A2
•	 Modstår traffikbelastninger iht. DIN 1072
•	 Kan leveres som aflåselig, eller med låseclips på bolt til montering på steder, hvor der er hurtig og tung trafik

Tilbehør
Bæreplade
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Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.
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Komponentliste

1. Prop Gråjern, GJL-200 (GG-20) 2. Hus PA+

3. Bolt Rustfrit stål A2

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse. 

Referencenumre og dimensioner

AVK nr. DK-VVS
D

 mm
D7
mm

Dd1
mm

H3
mm

Teoretisk
vægt kg

80-42-000-0002 (1) 200 146 115 233 3.2
80-42-000-0022 (2) 145675000 200 146 115 233 3.2
(1) Inskription på prop: ”GAS - AVK”
(2) Inskription på prop: ”VAND - AVK”
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