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1. Toepassingen 
 
• Integreer een toezichtsluik in een oprit of terras, bestaande uit tegels of klinkers 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Aluminium constructie met afdekplaat 
• Voor terras en oprit 
• Voorzien van duurzame kunststofdichting die insijpelen van water en geurhinder voorkomt 
• Binnenbak heeft geplooide randen om het verwijderen van het deksel voor reparaties of controles te 

vergemakkelijken 
• De binnenbak wordt gevuld met tegels of bestratingsstenen zodat het uitzicht van de vloer niet wordt 

onderbroken 
• Door de rechte rand en de opvulling, wordt de afdekplaat nagenoeg onzichtbaar 
• Handig en gemakkelijk te plaatsen 
• Mag overgereden worden door lichte voertuigen 
• Om de afdekplaat te lichten worden T-sleutels meegeleverd die na het verwijderen van de bouten in de 

vrije opening worden geschroefd 
• De buitenafmetingen kunnen variëren tot 3 mm groter en tot 2 mm kleiner 
• De binnenafmetingen kunnen variëren tot 3 mm groter 
• De hoogte kan schommelen tussen 79 en 80 mm 

 
 

3. Beschikbare formaten 
 
U vindt alle beschikbare formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=deksel 
 
Wordt geleverd in pakken zonder pallet. 
 
 

4. Plaatsing  
 
• Zorg ervoor dat de buitenkader volledig op de ondergrond rust. 
• De putrand is een metalen kader waarin de afdekplaat past. 
• Met inox bouten wordt de afdekplaat vastgezet op de putrand. 
• Na het aanbrengen van een betonlaag wordt het deksel afgewerkt met klinkers, tegels, grond of andere. 

 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
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5. Technische specificaties 
 

Specificatie Waarde 

Materiaal: aluminium 1060 

Dikte aluminium: 3 ± 0,15 mm 

Installatiehoogte: 80 mm 

Draagvermogen aluminium bodemplaat: 200 kg / m² 

Gebruiksbelasting: 

Berijdbaar aan lage snelheid door lichte voertuigen 
tot 3,5 ton voor het tegeldeksel met formaat 40x40 
cm, mits het tegeldeksel gevuld wordt met een 
fundering van 2 cm beton type C35/45 en 
betonklinkers met een dikte van 6 cm. 

  

 
6. Algemene productinformatie 

 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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