
Vedação de Odores
As  tampas rebaixadas estão munidas de aro hidráulico por forma a estancar 
a  passagem de  gases  e  odores das caixas subterrâneas para a superfície.

Sealing Odors
The  recessed  covers are fitted with an hydraulic frame in order to stop the  
passage  of  gases  and  odors  from the underground boxes to the surface.

Facilidade de Abertura / Easy Opening

Corte de tampa de visita rebaixada

Recessed cover screenshot
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Design cónico da tampa permite uma fácil abertura mesmo em locais onde haja acu-
mulação de areias. O desenho da tampa não permite que os grãos de areia encravem 
a abertura do dispositivo. Pelo que poderá ser utilizada tanto no exterior como em 
zonas interiores onde se verifica a acumulação de resíduos como são o caso da 
indústria alimentar, mercados, peixarias e cozinhas.
Tapered design allows easy opening even in places where there is accumulation of 
sand. The design of the cover does not allow the grains to jam the opening of the 
device. From what can be used both outside as in inside areas where there is accumu-
lation of waste like in the food industry, markets, fish markets and kitchens.

Resistência / Resistence
As tampas rebaixadas atingem a resistência à classe de carga especificada 
quando enchidas completamente com betão C35/45.
The recessed covers reach the resistance to the specified load class when 
are completely filled up with concrete C35/45.

Tampa   de  visita  com  rebaixo  de  65mm  para 
enchimento,  realizada  numa  única peça estam-
pada em aço inoxidavel austenitico AISI 304 para 
maior rigidez e resistência à corrosão.
Aro  hidráulico  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 disposi-
tivo.

Cover  with  a  65mm  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 65 mm / RECESSED COVERS 65 mm
www.capadrain.com

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.


