
#1 DESIGNFRIHET

NYA FÖRDELAR  
INOM DAGVATTENHANTERING

Q-Bic Plus dagvattenkassett – ett lättbyggt  
fördröjnings- och infiltrationssystem  
för hantering av dagvatten. 

Designa, beräkna och anpassa det ideala dagvatten-
magasinet – oavsett jordtyp, utrymme eller belastning.  
Q-Bic Plus är otroligt flexibelt med tanke på de möjligheter 
som finns för inspektion och anslutningar.

Den öppna designen av kassetten säkrar optimal kapacitet  
under hela dagvattenmagasinets livslängd. Med Q-Bic Plus  
garanterar vi enkelt och effektivt underhåll.

Q-Bic Plus är en lättviktskassett med integrerade 
låskilar, det ger en mycket snabb och effektiv installation 
jämfört med traditionella kassettsystem där det används 
clips och stapelpinnar.
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#3 FRI ÅTKOMST 
FÖR INSPEKTION OCH RENSNING

#2 2 X SNABBARE 
INSTALLATION

Med Q-Bic Plus underlättas installationen och det sparas  
värdefull tid och lagringsplats på bygget.

   Inga clips och stapelpinnar tack vare de integrerade låskilarna

    Bottenplatta klickas enkelt ihop med kassetten i schaktgropen

    Lättviktskassett, 14 kg för 417 liter vatten, som är enkel att hantera  
med rundade kanter, ergonomiskt handtag och gångbart däck

    Färre leveranser tack vare en kompakt moduluppbyggd design

#2 2 X SNABBARE INSTALLATION

Integrerade  
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Med smarta detaljer och flexibla lösningar är dagvattenmagasinets  
design enkel att anpassa oavsett jordtyp, utrymme eller belastning. 

    Flexibla anslutningar 

   Ju större magasin desto färre  
 delar per kubik

   Tål hög trafiklast (SLW60) 

CONNECT TO BETTER

Q-BIC PLUS 



Åtkomst på längden och 
bredden i magasinet genom 
sammainspektionsöppning 

Q-BIC PLUS
CONNECT TO BETTER
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VI SATTE STANDARDEN 
FÖR DAGVATTENHANTERING  

Läs mer om dagvattenhantering på  
www.wavin.se

Sedan 1997 har Wavin varit pionjärer inom fördröjning och infiltration  
av dagvatten. Vi har erbjudit lösningar som är ”snabba att installera”,  

”enklare att hantera” och med ”lång livslängd”.
 År 2005 lanserade vi våra första inspektions- och rensbara  

infiltrationsenheter i plast, vårt Q-Bic system. Med risken för  
översvämningar i samhällen, som stiger i takt med klimatförändringar, 

fortsätter vi med att höja ribban och sätta nya standarder  
för dagvattenhantering.

Hittills har Wavin med succé installerat över fem miljoner dagvatten-
kassetter över hela världen, vi är med till att förebygga skador  

på infrastruktur och hot om översvämningar.
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Q-Bic Plus har enkel åtkomst för inspektion och rensning, vilket säkrar lång 
livslängd för dagvattenmagasinet.

    70% tillgänglig inspektionsareal tack vare den öppna designen

   Stor inspektionsöppning och plan botten som säkrar god inspektion  
 och rensning med sugslang

   Åtkomst på längden och bredden i  magasinet genom samma    
 inspektionsöppning

#3 FRI ÅTKOMST FÖR INSPEKTION OCH RENSNING  

Fri åtkomst för 
inspektionskamera 
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