عبور و مرور وسائل نقلیه سبک در محوطه های
داخلی پارکینگ.

مدل های
A15
کانال های پیش ساخته در کالس  A15با حداکثر یک و نیم تن مقاومت ،مناسب برای محوطه های با تردد عابرین پیاده مثل موتورخانه،
آشپزخانه های صنعتی ،سرویس های بهداشتی ،بام ،تراس ،روف گاردن ،دور استخر  ،جکوزی و ...

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  13سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

کانال ها در طول های
یک و سه متری قابل

CAB131A+
GDR10AP

گالوانیزه

CAB131A+
GDR10AHPP

PP

تحویل می باشند.
برای اتصال به صورت
 Lیا  Tاز قطعه ی
مخصوص استفاده

PVC

می شود.
برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پی وی سی استفاده نمود.
در این مدل می توان در
هر نقطه ی دلخواه
خروجی از کف تعبیه نمود.

مدل های
A15

CAB131A+

GRL77
(خاکستری)

کانال ها در طول های

GRL77S

یک و سه متری قابل

(کرم)

تحویل می باشند.

UPVC

برای اتصال به صورت

CAB131A+

 Lیا  Tاز قطعه ی

GR77P

مخصوص استفاده

(خاکستری)

GR77PB

PVC

(سفید)

می شود.
برای آب بندی درزها

GR77PS

می توان از چسب

(کرم)

پی وی سی استفاده نمود.
در این مدل می توان در
هر نقطه ی دلخواه

CAB131A+

استیل

GDR10AHI

316

خروجی از کف تعبیه نمود.

مدل های
A15

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  13سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات
طول کانال ها  50سانتیمتر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر

CAB773+
GDR10AP

گالوانیزه

CAB773+
GDR10AHPP

PP

متصل می شوند.
کانال ها امکان اتصال به
صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز
به قطعه جداگانه دارند.

PVC

برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پی وی سی استفاده نمود.
در هر ماژول 50
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش
مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.

مدل های
A15

CAB773+

GRL77

طول کانال ها  50سانتیمتر

(خاکستری)

می باشد که به صورت

GRL77S

نری مادگی به یکدیگر

(کرم)

متصل می شوند.

UPVC

کانال ها امکان اتصال به

CAB773+

صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز

GR77P

به قطعه جداگانه دارند.

(خاکستری)

GR77PB

PVC

(سفید)

برای آب بندی درزها
می توان از چسب

GR77PS

پی وی سی استفاده نمود.

(کرم)

در هر ماژول 50
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش

CAB10AHI

استیل
316

مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.

مدل های
A15

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  13سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر

DRP178

گالوانیزه

CAN10AHP

PP

متصل می شوند.
کانال ها امکان اتصال به
صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز
به قطعه جداگانه دارند.

PP

برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده نمود.
در هر ماژول 100
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش
مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.

مدل های
A15

CAN177+

GRL77

طول کانال ها یک متر

(خاکستری)

می باشد که به صورت

GRL77S

نری مادگی به یکدیگر

(کرم)

متصل می شوند.

UPVC

کانال ها امکان اتصال به

CAN177+

صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز

GR77P

به قطعه جداگانه دارند.

(خاکستری)

GR77PB

PP

(سفید)

برای آب بندی درزها
می توان از چسب

GR77PS

پلی اورتان استفاده نمود.

(کرم)

در هر ماژول 100
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش

CAN10AHI

استیل
316

مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.

مدل های
A15

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  20سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات
طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت

CAN188+

GRL88

نری مادگی به یکدیگر

(خاکستری)

متصل می شوند.

UPVC

.

GRL88S

کانال ها امکان اتصال به

(کرم)

صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز
به قطعه جداگانه دارند.
برای آب بندی درزها
می توان از چسب

CAN188+
560312

PP

CAN188+
521001

PP+TPE

PP

پلی اورتان استفاده نمود.
در هر ماژول 100
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش
مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.
گریل  520001ساخت
شرکت تویین ایتالیا در
عرض های  25 ، 15و 30
نیز موجود است.

مدل های
A15

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  21سانتیمتر  ،ساخت هاراتون آلمان )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت

40165

گالوانیزه

40164

گالوانیزه

نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.
کانال ها امکان اتصال به
صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز
به قطعه جداگانه دارند.

PP
برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده نمود.

در این دو مدل گریتینگ
روی بدنه ی کانال توسط
پیچ و سیستم الکینگ ،
فیکس شده است.

سری
TOP
کانال های پیش ساخته سری تاپ هاراتون در کالس  ، Car Trafficمقاومتی مابین کالس  A15و  B125دارند ،این کانال ها برای فضاهایی مثل حاشیه پارکینگهای
خصوصی می توانند کاربرد داشته باشند .همچنین در تمامی فضاهای با تردد عابرین پیاده نیز می توان از کانال های سری تاپ هاراتون استفاده نمود.

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  12سانتیمتر  ،ساخت هاراتون آلمان )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

44050

PP

44000

گالوانیزه

44150

PP

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.
کانال ها امکان اتصال به

PP

صورت  Lیا  Tرا ندارند و
فقط در خطوط مستقیم و
یا با خروجی مجزا می توان
از آنها استفاده نمود.
برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده کرد.

مدل های
B125
کانال های پیش ساخته در کالس  B125با حداکثر دوازده و نیم تن مقاومت ،مناسب برای محوطه های داخلی پارکینگ و تمامی فضاهای مشابهی
که عبور ماشین سنگین و یا ترافیک دائمی نداشته باشند ( به عنوان مثال کالس  B125برای یک پارکینگ عمومی مناسب نیست )

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  13سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

CAB131A+

GR77

طول کانالها:

(خاکستری)

CAB131A = 1 m
CAB133A = 3 m
CAB773 = 0.5 m
CAN177 = 1 m

GR77S
(کرم)

PVC
CAB773+

اتصال در کانالهای CAB131A
با استفاده از قطعات واسطه

GR77

صورت می پذیرد  ،اما

(خاکستری)

کانالهای  CAN177و CAB773

UPVC

GR77S

نیاز به واسطه برای اتصال

(کرم)

قطعات کانال به یکدیگر یا
کانکشن  Lو Tندارند.

CAN177+

آب بندی در کانال های

GR77

از جنس  PVCبا چسب  PVCو

(خاکستری)

GR77S
(کرم)

PP

در کانال های  PPبا چسب
پلی اورتان انجام می گیرد.

مدل های
B125

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  13سانتیمتر  ،ساخت نیکول فرانسه )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر

CAL10BF

چدن

CAN10BN

پلی آمید

متصل می شوند.
کانال ها امکان اتصال به
صورت  Lیا  Tرا بدون نیاز
به قطعه جداگانه دارند.

PP

برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده نمود.
در هر ماژول 100
سانتیمتری ،نزدیک به
انتهای قطعه ،بخش
مخصوص تعبیه خروجی
طراحی گردیده است.

مدل های
B125

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  16سانتیمتر  ،ساخت هاراتون )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.

47033
کانال ها امکان اتصال به
صورت  Lیا  Tرا ندارند و
فقط در خطوط مستقیم و
یا با خروجی مجزا می توان

پلی آمید
تقویت شده

PP

از آنها استفاده نمود.
برای آب بندی درزها

47032

می توان از چسب
پلی اورتان استفاده کرد.
در این مدل ها ،گریتینگ
روی بدنه ی کانال توسط
پیچ و سیستم الکینگ ،

47035

فیکس شده است.

مدل های
B125

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال عرض  15سانتیمتر  ،ساخت هاراتون آلمان )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات
طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.

41224

گالوانیزه

PP

تصویر محصول+ابعاد

کد

جنس

جنس

( کانال عرض  21سانتیمتر  ،ساخت هاراتون آلمان )

کانال+درپوش

کانال  41224امکان

ته بند

اتصال به صورت  Lیا  Tرا
ندارد و فقط در خطوط
مستقیم و یا با خروجی

گریتینگ بدنه

مجزا می توان از آن

قطعات جانبی

استفاده نمود .اما کانال
 47135این قابلیت را دارد
برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده کرد.

47135

پلی آمید
تقویت شده

PP

در این مدل ها ،گریتینگ
روی بدنه ی کانال توسط
پیچ و سیستم الکینگ ،
ته بند  /خروجی انتهایی

فیکس شده است.

مدل های
C250
کانال های پیش ساخته در کالس  C250با حداکثر بیست و پنج تن مقاومت ،در مدل های مختلف  ،مناسب برای محوطه های داخلی  ،ابتدا و انتهای
رمپ ورودی پارکینگ ها ،کف کارخانجات دارای لیفتراک های سنگین و سایر فضاهای مشابه که تردد ترافیکی باال دارند.

تصویر محصول+ابعاد
( کانال های عرض  ، 13ساخت فرانسه مناسب رمپ پارکینگ )

کد

جنس

جنس

کانال+درپوش

گریتینگ

بدنه

DR100CN

پلی آمید

نری مادگی به یکدیگر

تقویت شده

متصل می شوند.

قطعات جانبی

توضیحات
طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت

این مدل ها امکان اتصال
به صورت  Lیا  Tرا ندارد و
فقط در خطوط مستقیم و یا

DR100CF

چدن

PP

با خروجی مجزا می توان از

با لبه ی

آن استفاده نمود.

گالوانیزه

برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده کرد.
در این مدل ها ،گریتینگ

DR101CF

روی بدنه ی کانال توسط
پیچ و سیستم الکینگ ،
فیکس شده است.

مدل های
C250

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  ، 13ساخت فرانسه مناسب محوطه های پارکینگ )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

CAB131A+
طول کانالها:

GDE10CN

PVC

CAB131A = 1 m
CAB133A = 3 m
CAB773 = 0.5 m
CAN177 = 1 m
اتصال در کانالهای CAB131A
با استفاده از قطعات واسطه

CAB773+

GDE10CN

صورت می پذیرد  ،اما

پلی آمید

کانالهای  CAN177و CAB773

تقویت شده

نیاز به واسطه برای اتصال
قطعات کانال به یکدیگر یا
کانکشن  Lو Tندارند.
آب بندی در کانال های

CAN177+

GDE10CN

از جنس  PVCبا چسب  PVCو

PP

در کانال های  PPبا چسب
پلی اورتان انجام می گیرد.

مدل های
C250

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال های عرض  ، 16ساخت آلمان مخصوص پارکینگ )

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات

طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.

47063
ته بند کانال 47063

کانال های  47062و 47063
امکان اتصال به صورت  Lیا T
را ندارند و فقط در خطوط
مستقیم می توان از آنها

پلی آمید
تقویت شده

استفاده نمود .اما کانال

PP

 47060این امکان را دارا

ته بند کانال 47062

47062

می باشد.

برای آب بندی درزها
می توان از چسب
پلی اورتان استفاده کرد.
در این مدل ها ،گریتینگ

47060

ته بند  /خروجی انتهایی
کانال 47060

روی بدنه ی کانال توسط
پیچ و سیستم الکینگ ،
فیکس شده است.

مدل های
C250

تصویر محصول+ابعاد

کد

( کانال عرض  15سانتیمتر  ،ساخت هاراتون آلمان مخصوص پارکینگ)

کانال+درپوش

جنس

جنس

گریتینگ بدنه

قطعات جانبی

توضیحات
طول کانال ها یک متر
می باشد که به صورت
نری مادگی به یکدیگر
متصل می شوند.

40239

چدنی

PP

تصویر محصول+ابعاد

کد

جنس

جنس

( کانال عرض  ، 20ساخت نیکول فرانسه مخصوص خیابان های شهری )

کانال+درپوش

کانال  40239امکان

ته بند

اتصال به صورت  Lیا  Tرا
ندارد و فقط در خطوط
مستقیم و یا با خروجی

گریتینگ بدنه

مجزا می توان از آن

قطعات جانبی

استفاده نمود .اما کانال
 DR152CFاین قابلیت
را دارد.
برای آب بندی درزها
می توان از چسب

DR152CF

چدنی

پلی اورتان استفاده کرد.

PP

در این مدل ها ،گریتینگ
ته بند  /خروجی انتهایی

روی بدنه ی کانال توسط
پیچ فیکس شده است.

گروه راتین
021 – 66569236
021 – 66563386
.
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