
REGNVAND

Wavin Q-Bic Plus
Modulært infiltrations- 
og opsamlingssystem til 
håndtering af regnvand
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FRIHED TIL AT DESIGNE

Design, beregn og tilpas det ideelle regnvands bassin – uanset jordtype, pladsforhold eller belastning. 

     Fleksibilitet baseret på et modulært system såvel sideværts som lodret 

     Fleksibel tilslutning med multifunktionelle tilslutningsplader 

     Flere inspektionsmuligheder 

     Dokumenteret lodret belastning på op til SLW 60 

2 X HURTIGERE INSTALLATION

Wavin Q-Bic Plus består af letvægtsenheder med integrerede låsekiler, som giver hurtig og effektiv  

installation sammenlignet med traditionelle kassette-systemer, hvor der skal anvendes clips og stabelpinde. 

     Intet behov for clips og stabelpinde grundet de integrerede låsekiler 

     Push-fit funktionalitet med modulære enheder og tilbehør, der klikkes på plads 

     Kassetterne skal ikke samles inden installation 

     Nem håndtering. Letvægtskassetter (14 kg for 417 liter vand), afrundede kanter, indbyggede greb i topdæk 

     Færre leverancer takket være et kompakt modulopbygget design

FRI ADGANG TIL INSPEKTION OG RENSNING

Få fordel af det mest åbne design på markedet: Enkel og effektiv vedligeholdelse og optimal  

kapacitet igennem faskinernes og regnvandsbassinets levetid. 

     Wavin Q-Bic Plus giver nem adgang til hurtig og effektiv inspektion og rensning – og sikrer  

 optimal ydelse for regnvandsbassinet. 

     70% tilgængelig inspektionsareal på grund af det åbne søjledesign med tovejs-kanaler 

     Bred adgang, bundplade optimeret for inspektion med tovejs-kanaler Det giver optimale  

 muligheder for TV-inspektion og rengøring med dyser 

     Fladt overfladedesign af bundplade sikrer uhindret inspektion og rengøring 

Wavin Q-Bic Plus er et  
modulært infiltrations- og  
opsamlingssystem til  
håndtering af regnvand, der 
sætter helt nye standarder 
for måden at arbejde med 
faskiner og regnvands- 
bassiner på.

Wavin Q-Bic Plus
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Basisenhed

Sideplade

Bundplade

Gribende låsekiler

Integrerede 
låsekiler 

Sideplader 
hængslet på 
basisenhed

Inspektionsadgang

Tovejs-kanal

Inspektionskamera 

Tilslutningsplade

Inspektionsadgang
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Discover our broad portfolio at wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) 
specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens 
udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den 
gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet 
og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget 
ansvar for. © 2019 Wavin

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin  |  Wavinvej 1  |  DK-8450 Hammel  |  Telefon +45 8696 2000  |  Internet www.wavin.dk  
E-mail wavin.dk@wavin.com  |  www.wavin.com

Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains

Indoor Climate Storm Water Geotextiles 

Soil & Waste 

 

 

 

 


