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HTI България е немска компания, част от групата GC Gruppe, специализирана в доставки на 
материали за строителството и индустрията. В България организацията има 7 годишен опит и 
е доверен партньор на множество публични и частни възложители, строителни компании, 
проектанти, архитекти и специалисти в строителния сектор при взимане на обективни, 
устойчиви и гарантирани решения с приложения в градска среда, жилищно, индустриално и 
инфраструктурно строителство. 

HTI България предлага и поддържа на склад широка гама ревизионни капаци за достъп, като 
най- разпространена и универсална за приложение е серията от алуминий 

 
 
 
 

Иновативно решение, което ще 
придаде дискретен дизайн и 
естетика на вашия проект 

 

 

  Ревизионни капаци за достъп от алуминий:  
 

Придават естетически вид и в същото време 
осигуряват инженерно решение: водоплътност 
и превенция от миризми. Подходящи са за 
вътрешно и външно полагане. Материалът 
гарантира високо качество, като в същото време 
спестява много повече разходи в сравнение с 
неръждаемата стомана. 

Налични са две серии. Двойно уплътнената  
(Double Sealed) линия: Light-Line е водоплътна, 
защитена от миризми и осигурена от кражба 
чрез тежестта на вградената настилка. Тройно 
уплътнената (Triple Sealed)  линия: Pro-Line също 
е водоплътна, защитена от миризма и осигурена 
от вандализъм с помощта на 4 резбови винта. 

 
Поддържа се широка гама размери със светъл 
отвор вариращ от 150x150mm (може да се 
използва като ревизионен отвор) до 
1000x1000mm. Поддържат се две стандартни 
дълбочини на склад: 60mm и  100mm , като 
гамата предлага височини на 80mm и 40mm в 
доставка. Всички капаци идват оборудвани с 
удобен комплект за повдигане. 

Алуминият е  99.9% чист материал, с допълнение 
от висок клас EPDM уплътнения и скоби от 
неръждаема стомана. Основата е мека стомана за 
усилване на товароносимостта до клас 75kN. 

 
Повечето размери се поддържат налични на 
склад в България. При липса на наличности, 
стандартен срок на доставка е от  2 до 4 
седмици от дата на поръчка. 

 

 



Рeизионни капаци за достъп-серия Light- Line 
 

 
Алуминиевите капаци от серията Light- Line са двойно подсилени, произведени от 
висококачествена екструдирана алуминиева конструкция, съгласно стандарт BS:EN124. 

Те са  водоплътни и предпазват от навлизане на миризми, като  това се 
гарантира от  начина на полагане на вътрешната рамка, посредством 2 
уплътнения: едно в основата , както и допълнително  ‘T-образно’ гумено 
уплътнение, което е поставено по стената й.  

 

Уникалният начин за уплътнение възпрепятства навлизнето на неприятни  
миризми, осигурява тази уникална Т-връзка има свойствата да бъде  
допълнителна бариера за миризмите, еластично да поема натоварванията 
 на натиск между рамката и капакът, както и да предпазва от навлизане  
на прах и замърсяване. 
 

 
 

 

  Характеристики на продукта:  

P 
Екструдирана алуминиева рамка, лесно отваряема 

P Водоплътен  предотвратява навлизането на миризми 

P Подходящ за външно приложение 

P Оборудван е комплект за отваряне и подсилваща  

     армировка за вграждане 

Висок клас EPDM уплътнение и  ‘T-
образно гумено’ уплътнение по ръба 
на рамката 

P защитен от отваряне и приплъзване посредством  

тежестта на вгражданата настилка 

P Отворите за повдигане са покрити и защитени с композитни тапи, които предпазват от  

навлизане на замърсявания 

P 



P 

Рeизионни капаци за достъп серия Pro- Line 

 
 

 
Алуминиевите капаци от серията Pro- Line са тройно подсилени, имат заключване и са 
произведени от висококачествена екструдирана алуминиева конструкция. Издържат 
преминаване и натоварване от камиони, съгласно стандарт BS:EN124 
 
Те са  водоплътни и предотвратяват проникване на миризми, като  това се гарантира от начина, 
по който е фиксиран капакът към на вътрешната рамка, посредством 3 уплътнения: 2 в основата 
и едно допълнително  ‘T-образно’ гумено уплътнение, което е поставено по стената на рамката. 
Тази уникална Т-връзка има свойствата да бъде допълнителна бариера за миризмите, еластично 
да поема натоварванията на натиск между рамката и капакът, както и да предпазва от навлизане 
на прах и замърсяване. 

 
 
 

 

  Характеристики на продукта: 
 

Екструдирана алуминиева рамка, лесно отваряема 
 

P Водоплътен  предотвратява навлизането на миризми  

P Подходящ за външно и вътрешно приложение 

P Оборудван е комплект за отваряне и подсилваща 

     армировка за вграждане 

Висок клас EPDM уплътнение и  ‘T-образно гумено’ 
уплътнение по ръба на рамката  

P Заключване посредством неръждаеми винтове 

P Отворите за повдигане са покрити и защитени с композитни тапи, които предпазват от  

навлизане на замърсявания 

 

P 

P 



Light-Line Серия 
 

 

Артикулен 
номер 

Външен 
размер 

A x B (mm) 

Светъл отвор 
C x D (mm) 

Габаритна 

височина H 
(mm) 

Височина в 
рамката R 
(mm) 

Налични на склад: 

DS-60-3030 360x360 300x300 60 48 

DS-60-4545 510x510 450x450 60 48 

DS-60-6045 660x510 600x450 60 48 

DS-60-6060 660x660 600x600 60 48 

DS-60-7560 810x660 750x600 60 48 

DS-60-7575 810x810 750x750 60 48 

DS-60-9060 960x660 900x600 60 48 

DC-60-9090 960x960 900x900 60 48 

Налични в завод: 

DC-60-1000 1060x1060 1000x1000 60 48 

DS-80-3030 360x360 300x300 80 68 

DS-80-4545 510x510 450x450 80 68 

DS-80-6045 660x510 600x450 80 68 

DS-80-6060 660x660 600x600 80 68 

Срок за доставка 3-4 седмици: 

DS-80-7560 810x660 750x600 80 68 

DS-80-7575 810x810 750x750 80 68 

DS-80-9060 960x660 900x600 80 68 

DS-80-9090 960x960 900x900 80 68 

DS-80-1000 1060x1060 1000x1000 80 68 
 

Налични с височина 100mm и 40mm. Предлагат се и размери по запитване. 
 
 

  Light - Line Серия:  

Поцинкован 
инструмент за 
повдигане 

EPDM T- уплътнение 
Вътрешен капак Точка за 

повдигане 

 
Поцинкована 3mm 
стоманена основа 

Външна 
рамка 

EPDM уплътнение 

 30   C x D   30  

 A x B  

Усилена армировка  

Пластмасова тапа 



Pro-Line Серия 
 

Артикулен 
номер 

Външен 
размер  

 A x B (mm) 

Светъл отвор 
C x D (mm) 

Габаритна 
височина H 
(mm) 

Височина в 
рамката R 
(mm) 

Налични на склад: 

TSL-60-1515 240x240 150x150 60 41 

TSL-60-3030 390x390 300x300 60 41 

TSL-60-4545 540x540 450x450 60 41 

TSL-60-6045 690x540 600x450 60 41 

TSL-60-6060 690x690 600x600 60 41 

TSL-60-7560 840x690 750x600 60 41 

TSL-60-7575 840x840 750x750 60 41 

TSL-60-9060 990x690 900x600 60 41 

TSL-60-9090 990x990 900x900 60 41 

Налични в завод: 

TSL-60-1000 1090x1090 1000x1000 60 41 

Срок за доставка 3-4 седмици: 

TSL-80-3030 390x390 300x300 80 61 

TSL-80-4040 490x490 400x400 80 61 

TSL-80-5050 590x590 500x500 80 61 

TSL-80-6060 690x690 600x600 80 61 

TSL-80-7070 790x790 700x700 80 61 

TSL-80-8080 890x890 800x800 80 61 

TSL-80-9090 990x990 900x900 80 61 

TSL-80-1000 1090x1090 1000x1000 80 61 

Налични с височина 100mm и 40mm. Предлагат се и размери по запитване. 
 

 
Pro-Line Серия:  

 

 
 

EPDM Т уплътнение 
 Plastic cap 

 
Galvanised 
lifting key 

 
Неръждаем болт 

 

 
Reinforcement 

R mesh 

H 

 
Galvanised 3mm 
steel base plate 

 
Външн

а 
рамка 

 

 

 
EPDM seals 

 
 

  45  

 
 

  C x D  

 
 

  45  

Connector in 
stainless steel 

  A x B  



Клас на натоварване и инструкции за монтаж: 
 

 

Максимален клас:   40kN 75kN 

DS-Line-60 P P P  

DS-Line-80 P P P  

DS-Line-100 P P P  

TSL-Pro-Line-60 P P P P 

TSL-Pro-Line-80 P P P P 

TSL-Pro-Line-100 P P P P 
 
 
 

 

Правата за промяна на спецификацията без предупреждение са запазени, поради измененията дължащи се на 
непрекъснато подобрение на представения продукт. 

Стъпка  1: 
Фиксиране с 
хоросан 

 

Стъпка  2: 

Почистване 

Стъпка  3: 
Поалгане на 
замазка 

Стъпка  4: 
Полагане на 
настилка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02 444 50 11     
office@hti-bulgaria.com 
www. hti-bulgaria.com 
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