
Tevens voerden wij een optimalisatie door in de 
rubberoplegging van de rand, het gekende VEPRO 

wordt VEPROMAX met een verbeterd mengsel en 
vulkanisatie proces tussen gietijzer en rubber. Oftewel 

VEPROMAX is een maximale duurzame bescherming 
tegen slijtage en geluidsoverlast.

Verder blijven de putranden voorzien van de gekende 
beugelverankering verbonden met kernsparingen in het gietijzer, 

aan de stortzijde van de betonvoet geen lak voor een perfecte 
aanhechting en natuurlijk de U-vormige gietijzer rand ter bescherming 

tegen zwaar verkeer en bouwverkeer.

SuperieurSuperieur
in afwatering

Upgrade voor de premium putafdekkingen van TBS
3223 VR Vepro wordt 3223 VEPROMAX CROSSGRIP!
Door een steeds toenemende drukte van tweewielers in het verkeer zoals elektrische fietsen, speed pedelecs , scooters 
en motoren was er een groeiende vraag naar minder gladde deksels. Het gekende wafelijzer profiel (vierkante blokjes) 
voldoet aan de norm EN124-2, maar de engineers van de TBS- SVA groep ontwierpen een profiel met in het achterhoofd 
de tweewielers in het verkeer. Het nieuwe profiel creëert door zijn ontwerp en positionering meer opening tussen de 
opstaande verhoogde profielen die zo ontworpen zijn dat uitschuiven door tweewielers minder snel zal gebeuren. Ook 
de waterafvoer van het deksel is geoptimaliseerd. Het model is leverbaar zowel traditioneel vierkant, zelfnivelerend of als 
boorputrand.

Dit profiel gaven we de naam CROSS GRIP en is gebaseerd op het ontwerp.
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TBS maakt deel uit van de TBS-SVA Groep.  Binnen de GWW 
infrastructuur zijn wij als marktleider in Nederland dé adviseur voor 
afwateringsvraagstukken. Innovatie, duurzaamheid, kwaliteit en 
veiligheid vormen hierbij de basis van ons beleid en assortiment. 

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze in zowel 
punt- als lijnafwatering en alle soorten van toegangsystemen zoals 
putafdekkingen en luiken.
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Uitvoeringen

Traditioneel vierkant model type 
3223 VEPROMAX CROSS GRIP  
met gewapend betonnen voet 
in ZVB beton kwaliteit C45/55 

met verankerde wapening 
aan het gietijzer en de rand is 

voorzien van de slijtvaste warm 
gevulkaniseerde Vepromax  

op legging.

Leverbaar in de hoogtes  
12, 17, en 24 cm 

Putrand v.v.
opschrift

Deksel v.v.
opschrift

Deksel met 
ontluchtingsgaten 
 in de haalkommen

Openingshaak
Putrand

Stelhaak Waaierdeksel
open

Deksel v.v. 
2-puntskneveling

Rooster- 
deksel

Roosterdeksel 
met waaierlogo

Deksel v.v. 
waaierlogo

Ronde boorputafdekking type 
3223 RM VEPROMAX CROSS 

GRIP met gewapend betonnen 
voet in ZVB beton kwaliteit 

C45/55 met verankerde 
wapening aan het gietijzer 

en de rand is voorzien van de  
slijtvaste warm gevulkaniseerde 

Vepromax oplegging.

Leverbaar in de hoogtes  
12, 17, en 24 cm  

Zelfnivelerende (inwalsbare) put-
afdekking type 3223 VEPROMAX 

CROSS GRIP LEVEL volledig 
in hoogwaardig gietijzer en 
de rand is voorzien van de 

slijtvaste warm gevulkaniseerde 
Vepromax op leg ging.

Leverbaar in de hoogte 
van 16 cm.

Alle deksels van bovengenoemde afdekkingen  zijn onderling uitwisselbaar en leverbaar met onderstaande opties.
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