
Características
• Tampa rebaixada para enchimento; 

• Fabricada numa única peça estampada de aço inoxidável para maior 

rigidez e segurança;

• Design cónico permite uma abertura fácil;

• Pegas de elevação com espelho em aço inoxidável resistentes à 

corrosão;

•• Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases;

• Dispositivo submetido à passivação química para restituír as proprie-

dades do aço inoxidável após o fabrico.

• Recessed cover for filling;

• Made of one stamped stainless steel piece for improved 

rigidity and safety;

• Tapered design allows the easy opening;

• Elevation handles with mirror stainless steel corrosion resis-

tance;

• Hydraulic frame to stop the passage of gases or odors;

• Device subjected to chemical passivation to restore the 

properties of stainless steel after manufacture;
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Necessita  apenas  de  uma altura de 50 mm para instalar, permitindo a sua 
aplicação em zonas de baixa profundidade.

Recomendado para  zonas  de  tráfego  exclusivamente  pedonal  no interior 

de edifícios e seus arredores.

Cover  that  requires only a height of 50 mm to be installed suitable for low 
deph zones.  Recommended  only  for pedestrian traffic areas inside build-
ings or its surroundings.

Tampa   de   visita   com  rebaixo  de  25 mm
para    enchimento,   realizada   numa   unica 
peça  estampada  em  aço  inoxidavel  auste-
nilico    AISI    304    para   maior   rigidez   e 
resistência à corrosão.
Aro  hidraulico  para estanqueidade de gases  
e  odores.  Pegas  de  elevação  com espelho  
em aço  inoxidável  e  bordos  da tampa  com 
beleza estética para dissimular   a  existencia   
do  dispositivo.

Cover with a 25mm recess for filling, made of Cover with a 25mm recess for filling, made of 
one  stamped  austenitic  stainless steel AISI 
304  piece  for  improved  rigidity and safety.
Hydraulic   frame  for  sealing  of  gases  and 
odors. Lifting handles with mirror in stainless 
steel  and cover edges with aesthetic beauty 
to conceal the existence of the device.

TAMPAS REBAIXADAS 25 mm / RECESSED COVERS 25 mm

A CAPA reserva-se ao direito de proceder a alterações no produto, sem aviso prévio. / CAPA reserves the right, without prior notice, to change specifications on the product.

www.capadrain.com


