+

Opvangen, bezinken en afvoeren in één element

+

Beperkte nominale breedte van 150 voor hoge
flexibiliteit

+

Uiterst stabiel component uit één deel

+

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding

+

Goten met en zonder bezinkbuis, bezinkbuis ook in
roestvrij staal (V2A) verkrijgbaar

+

Geen problemen met hoge grondwaterstanden
dankzij lage bouwwijze

+

Stedenbouw, herinrichting, bedrijventerreinen en
privéterrein

+

Ook geschikt voor kleine oppervlakken
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BIRCOtwinpack –
meer dan alleen een goot

BIRCOtwinpack

Lijnafwatering met tweede leidingniveau dankzij de compacte constructie

Uw BIRCO-adviseur:

BIRCO_FLY_BIRCOtwinpack_12/15_NL

Meer functies voor ontwerpers en
adviseurs met een vooruitziende blik

BIRCOtwinpack | De 2-in-1-goot
met net dat beetje extra

Tot in de details –
creativiteit op twee niveaus

Stelt u zich eens voor: u kunt met één gootsysteem
opvangen en via een tweede niveau afvoeren. Dit heeft
als praktisch bijkomend voordeel dat het sediment
in het water al is bezonken. Maar u kunt de tweede
leiding ook voor een ander doel inzetten.

Water stroomt door de
afdekking in de goot
Bovenste niveau: Opvangen
Bezinkbuis met filterschuim
Onderste niveau: Afvoeren

Dit is geen fantasie, maar een concept van BIRCO, dat
in veel toepassingen overtuigt. De compacte goot met
de stabiele behuizing uit één deel weerstaat iedere
last.

Bovenste niveau afwatering
Individuele mogelijkheden in niveau 2

Naar wens ook met
noodoverloop

BIRCOtwinpack | De feiten
+ Goot + tweede niveau in één product
+	
Geïntegreerde bezinkfunctie
+	
Goed voor de afwatering van 42 m2 per

strekkende meter goot (300 l/s ha)
+ Belastingsklasse A 15 tot F 900
+	
Snelsluiting of schroefverbinding
+	
KG 2000 voor meer zekerheid
+	
Onderhoudsinterval > 15 jaar
+	
Nominale breedte van 150 met beveiliging
tegen opdrijven (AS)
+	
Omvangrijk assortiment afdekkingen
+	
Naar eigen wens te plannen aansluiting via
boring of een KG 2000-buis
+	
Eenvoudige aansluiting op afwaterings
systemen

+

Hoge hydraulische prestaties (300 l/s x ha bij stortregen)

+

Lang onderhoudsinterval > 15 jaar

+

Tweede niveau ook geschikt voor alternatieve
toepassingen

+

Afwateringsplanning zoals u het bent gewend

BIRCOtwinpack maakt innovatie voor u gemakkelijk.
Ontdek samen met onze vakmensen de vele mogelijkheden. Kan probleemloos worden geïntegreerd in moderne
regenwaterbeheersystemen.

Principe van de versie
met bezinking

Voor inbouw geoptimaliseerde constructie

Moderne gootsystemen voldoen aan
de eisen van complexe projecten

Principe van de
gescheiden niveaus

De bezinking vindt plaats
via een bezinkbuis met
geïntegreerd filterschuim.
De onderhoudsinterval is
dankzij de opvangruimte
en de filterstructuur in normale gevallen > 15 jaar.
Het tweede niveau kan worden gebruikt als omleiding
en afzonderlijke leiding
voor vloeistoffen, maar ook
als kabel- of leidinggoot. U
bepaalt zelf hoe het concept
eruit komt te zien.
Reiniging van het tweede
niveau is in de regel niet
noodzakelijk. Indien dit
toch noodzakelijk is, is het
tweede niveau probleemloos toegankelijk via openingen en bezinkbakken.

