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REXESS 2 – RÓŻNE ULEPSZENIA TECHNICZNE

Możliwość wykonania pełnej 

personalizacji całej powierzchni 

pokrywy (przy zachowaniu 

standardowych oznaczeń i 

otworów wentylacyjnych)

Wytrzymały materiał łączący 

zapewniający przedłużoną 

trwałość

Nowy sposób otwierania 

włazów, przywiązujący 

większą uwagę do naporu 

fizycznego i bólu

Innowacyjna technika 

układania, bardziej niezawodna 

i mniej czasochłonna

REXESS 2

Ergonomia Personalizacja

Instalacja Trwałość



PEŁNA ERGONOMIA: NOWA KONCEPCJA DLA REXESS 2
Bezpieczny, Łatwy, Niezawodny

Odblokuj 
pokrywę 
łomem

Włóż łom aż 
do kontaktu z 
występem

Łatwo otwórz 
pokrywę w 
jednej operacji1 2 3



PEŁNA ERGONOMIA: NOWA KONCEPCJA DLA REXESS 2
Bezpieczny, Łatwy, Niezawodny

• Siła mięśniowa: 289 daN

• Wytrzymałość na ściskanie: 347 daN

• Siła mięśniowa: 79 daN

• Wytrzymałość na ściskanie: 170 daN

REXESS 1

REXESS 2

Obniżenie siły mięśni o 72%

Obniżenie siły mięśni o 51%

Otwieranie: podważ, zmień 

ruch, podnieś manualnie

Odblokuj i podnieś jednym ruchem



PEŁNA ERGONOMIA: NOWA KONCEPCJA DLA REXESS 2
Bezpieczny, Łatwy, Niezawodny

• łom włożony w celu otwarcia, a następnie podniesienia

• bezpieczne pozycjonowanie pręta: brak ruchu po włożeniu

• brak ryzyka złamania lub zranienia

• Instrukcja piktograficzna na pokrywie

REXESS 2

Obniżenie siły mięśni

o 72%

Obniżenie siły mięśni

o 51%

Odblokuj i podnieś jednym ruchem



PEŁNA ERGONOMIA: NOWA KONCEPCJA DLA REXESS 2
Bezpieczny, Łatwy, Niezawodny

• Wkładka wkładana ręcznie od wewnątrz ramy, przed osadzeniem 

włazu

• Osadzenie zablokuje wkładkę antykradzieżową

• Nie ma możliwości demontażu, chyba że w przypadku zniszczenia 

zaprawy osadzającej

• Nowa wkładka antykradzieżowa kompatybilna z blokowaniem 90°

• Nowa wkładka antykradzieżowa nie pasuje do włazu Rexess 1 

Animacja będzie dostępna

REXESS 2 Nowa wkładka antykradzieżowa



System „Install Plus” pomaga wyeliminować problemy związane z

instalowaniem włazów i krat.

Dozwolone tylko wtedy, gdy zaprawa do montażu jest płynna.

System „Install plus” nie jest kompatybilny z zaprawami w

stanie plastycznym.

1. Głębokość materiału do montażu określają 4 nylonowe śruby

(1), które są zlokalizowane na spodniej stronie kołnierza ramy

(2) , które są wstępnie ustawione, aby ustalić minimalną i stałą

głębokość zaprawy do osadzania 15mm.

2. Zaprawa tworzy jednorodną warstwę materiału powyżej i

poniżej kołnierza. Wskaźnik osadzenia na górze śruby (3)

zapewnia minimalną grubość 20 mm zaprawy nad kołnierzem.

3. Obracanie 4 nylonowych śrub w prawo podnosi ramę do

wymaganego poziomu wykończenia, dopasowując pochylenie

pokrywy włazu do pochylenia drogi. Śruby mają zakres

regulacji od 15 mm do 50 mm.

INSTALACJA
Łatwiejsze i szybsze narzędzie do instalacji produktu

* W warunkach płynnej zaprawy murarskiej
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https://www.youtube.com/watch?v=nT2vDtHh4Vc
https://youtu.be/ulmpAmYwfpI


PERSONALIZACJA
Większa elastyczność dla mądrzejszej identyfikacji

Cztery rozwiązania do personalizacji pokryw w 

zależności od potrzeb i oczekiwań: 

• 1-2-3: Klasyczne miejsca do 

personalizowania, oznaczenia Rexess 2 są 

nadal widoczne

• 4: Pełna personalizacja całej powierzchni 

pokrywy (przy zachowaniu standardowych 

oznaczeń i otworów wentylacyjnych, które 

nie mogą zostać przesunięte więc mogą 

kolidować z logo)*
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Konsekwentnie wykonane przemysłowe żywice EVA

Różnorodne produkty żywic Elvax Industrial EVA wykazuje się spójnością, produktywnością i 

wydajnością

Zastosowania obejmują kleje, wytłaczane produkty przemysłowe i konsumpcyjne, obuwie, izolację przewodów i 

kabli i tym podobne. Szczegółowy opis dostępnych komercyjnych (niezastrzeżonych) przemysłowych gatunków 

żywic EVA obejmuje skład, metody przetwarzania, właściwości fizyczne i typowe zastosowania.

EVA (etylen-octan winylu)

Żywica kopolimerowa może być stosowana w klejach, szczeliwach i powłokach. Jest to podstawa wielu klejów topliwych po 

zmieszaniu z woskiem naftowym i lepiszczem na bazie żywicy. Ponadto nadaje właściwości plastyczne, które umożliwiają 

skuteczne woskowanie z wysokiej jakości powłoką polimerową. Elastyczność, sprężystość, wytrzymałość i przezroczystość 

zwiększają się wraz ze wzrostem zawartości octanu winylu.

ZALETY:

• Elastyczny nawet w niskich temperaturach

• Sprężysty

• Twardy w niskich i średnich temperaturach

• Odporny na pęknięcia

• Może być przetwarzany konwencjonalnymi technikami termoplastycznymi lub konwencjonalnymi technikami obróbki gumy

USZCZELKA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Rozwiązanie problemu miejskich niedogodności

Kopolimery EVA 

Kopolimery etylenu i octanu winylu (EVA) stosuje się w procesach wytłaczania folii do zastosowań 

obejmujących pakowanie, ochronę powierzchni i osłon szklarniowych oraz w enkapsulację komórek 

fotowoltaicznych.

Kopolimery EVA są stosowane w formowanych pokrywach i uszczelkach, obuwiu i wnętrzach 

samochodów. Są podstawowym polimerem w wielu kompozycjach kleju żywicznego oraz w 

kompozytach drutów i kabli elektrycznych.

Zalety:

Niska temperatura inicjacji zgrzewu, wysoka lepkość na gorąco, bardzo dobra udarność i doskonałe 

właściwości optyczne w procesach wytłaczania folii,

Wysoka przejrzystość dla enkapsulacji komórek fotowoltaicznych.



USZCZELKA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Rozwiązanie problemu miejskich niedogodności

• Doskonałe zachowanie w gorącym i zimnym 

klimacie, utrzymuje elastyczność, jest zawsze łatwa 

do zainstalowania

• Nie pęka po wystawieniu na mroźne warunki

• Nie mięknie i nie odkształca się w słonecznym 

klimacie

• Odporna na obciążenia i wstrząsy: nie rozwarstwia się 

i nie rozdziera

• Wysoka odporność na ścieranie piaskiem i żwirem

• Odporność na benzynę i oleje zawarte w 

deszczu/wodzie powierzchniowej



FIELD OF APPLICATION
Class D400

Wydajność włazów D400 a intensywność ruchu

Krzywa natężenia ruchu



IDENTYFIKACJA WIZUALNA



A solution against urban nuisances

GŁÓWNE CECHY

• Produkt zgodny z normą PN-EN 124 

• ASB (Automatyczny System Blokujący) z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu 

zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy

• Pokrywa na zawiasie otwiera się do 110°, a blokuje pod kątem 90° podczas zamykania

• Pokrywa w wersji niewentylowanej lub wentylowanej

• Opcjonalnie system „Install Plus” umożliwiający łatwe poziomowanie włazu na śrubach

• Opcjonalnie zamek zabezpieczający

• Możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej z wypustką zapobiegającą usunięciu zakrętki po 

uszczelnieniu ramy

• Możliwość logowania, w tym wykonanie pełnej personalizacji całej powierzchni pokrywy (przy 

zachowaniu standardowych oznaczeń i otworów wentylacyjnych) - wykonanie na specjalne 

zamówienie

• Rama ażurowa



KARTA TECHNICZNA



CERTYFIKATY



CERTYFIKATY



INSTRUKCJA MONTAŻU WŁAZÓW D400

• Dostępna broszura informacyjna (cyfrowa)

• Streszczenie: skupienie się na głównych krokach instalacji włazów D400

Saint-Gobain PAM, których należy ściśle przestrzegać


