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Duurzame betrouwbaarheid gegarandeerd

Regenwaterpieken snel afvoeren en zoveel mogelijk vuil vasthouden. Het 360˚ waterslot en zelfreinigend filter met 
opwaartse stroming zorgen voor een optimale afvoer van het straatwater. Tegelijkertijd worden bladeren en ander 
straatvuil slim afgevangen, zodat deze niet in het achterliggende systeem of het milieu terechtkomen. Bovendien 
zorgen de vorm en de positie van het filter ervoor dat de filterwerking gewaarborgd blijft, zelfs wanneer een deel  
van de grote zandvang gevuld is. Langdurig betrouwbare en duurzame prestaties gegarandeerd dus.

De nieuwe 
Wavin Tegra kolk

Klanten nauw betrokken bij ontwikkeling 

De nieuwe Wavin Tegra kolk is het resultaat van het actief betrekken van onze klanten in combinatie met de  
reeds aanwezige kennis binnen onze organisatie. Want natuurlijk heeft Wavin al vele decennia ervaring met het 
produceren van straatkolken, maar de tijden, het klimaat en daarmee de behoeften van de verschillende markt
partijen veranderen. Met de wensen van zowel de gemeenten, aannemers als ook de kolkonderhoudsbedrijven  
is rekening gehouden. 

Dit heeft geleid tot een robuuste en sterke kolk van gerecycled polypropyleen, die zeer goed bestand is tegen 
verkeerslasten gedurende de hele levensduur van de kolk. De geïntegreerde ribben aan de zijkant zorgen hierbij 
voor het afdragen van deze lasten aan de omliggende grond. In combinatie met de Wavin kolkkoppen verkeers
klasse C250 is de kolk daarmee breed toepasbaar voor alle typen rioolstelsels en ook uitermate goed toe te 
passen bij infiltratievoorzieningen, omdat zowel zand, bladeren als ander straatvuil zorgvuldig worden  
afgevangen. Bovendien is de kunststof Tegra kolk volledig recyclebaar.

Protecting the 
environment
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Eenvoudige installatie door ergonomisch ontwerp

Een kolk die je makkelijk in de sleuf zet en die direct stabiel staat, maar toch nog nagesteld kan worden.
Het gewicht van de kunststof onderbak in combinatie met een aantal ergonomische features zorgen voor
een eenvoudige installatie. De geïntegreerde handgrepen en voetsteunen maken een snelle en goede installatie 
door één persoon zonder hijsmaterieel mogelijk. Ook zorgt de stabilisatiering onderaan de Tegra kolk voor een 
stabiele plaatsing, terwijl draaien mogelijk blijft.

Goed te onderhouden en snel te reinigen

Bij een kolkenreiniging telt iedere seconde en nadien moet een kolk ook echt schoon zijn.
De komvormige bodem en het gladde kunststof zorgen ervoor dat het slib zich centreert in de
zandvang. Er kan geen vuil achterblijven in de randen of hoeken en ook komt de kolkenzuiger
geen obstakels tegen waardoor het reinigen van de Tegra kolk zeer effectief en efficiënt kan gebeuren.
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Hoeveel kolken  
kunnen in één dag 
goed worden  
gereinigd? 

Hoe snel kan  
een kolk worden  
geïnstalleerd?Hoe goed  

presteren uw 
kolken?

De nieuwe Wavin Tegra kolk combineert duurzaamheid met hoge betrouwbaarheid, een eenvoudige  
installatie en weinig onderhoudskosten. Bovendien is de kolk een zeer kosten efficiënte oplossing door het 

slim doordachte en robuuste ontwerp. Alles bij elkaar maakt dit de nieuwe Tegra kolk een betrouwbare  
en zorgenvrije oplossing voor iedere gemeente.
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Een nieuw niveau
voor prestaties
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Wavin Nederland B.V. 
J.C. Kellerlaan 8  |  7772 SG  Hardenberg  |  Postbus 5, 7770 AA  Hardenberg
T. 0523-28 81 65  |  E. info@wavin.nl  |  I. www.wavin.nl  

Bekijk al onze oplossingen op wavin.nl

© 2019 Wavin Nederland B.V. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden 
evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend 
toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl

Orbia is een collectief van bedrijven die 
samenwerken om enkele van de meest 
complexe uitdagingen ter wereld aan 
te pakken. We zijn verbonden door één 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van het leven op de hele wereld.

Drinkwater

Regenwater

Binnenriolering

Buitenriolering

Binnenklimaat

Gas

Elektro


