URAL KOMPOZİT
Ural Kompozit has basic priorities of social responsibility and
customer satisfaction by offering alternative composite solutions for
municipalities, contractors, water and waste water directorates of
cities.
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Ural Kompozit olarak sosyal sorumluluk ve müşteri memnuniyetini
öncelik olarak görmekte, belediyelere, şehirlerin alt yapısı için alternatif
kompozit çözümler önermekteyiz.

Ural Kompozit has a large product range of infrastructure products
(manhole covers, gully gratings, telecom covers), street furnitures
(benches, bollards, tree grates) and network water protectors which
are all used for making convenience in our city life.

Ural Kompozit olarak geniş ürün grubumuzla, alt yapı ürünleri (rögar
kapakları, yağmur suyu ızgaraları, Telekom kapakları), modern şehir
mobilyaları (banklar, sınır elemanları, ağaç dibi ızgaralar) ve şebeke
suyu muhafazaları ile şehir hayatımızı daha yaşanılır bir hale getirmeye
çalışmaktayız.

We are exporting our products to several countries as well as giving
services to many municipalities, contractors, landscape companies
in Turkey.

Birçok ülkeye ihracat yaparken aynı zamanda birçok belediyeye, alt
yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve peyzaj firmalarına geniş
ürün grubumuzla hizmet vermekteyiz.

Ural’s experienced marketing team is ready to welcome you at any
time.

Ural Kompozitin genç ve deneyimli ekibi ile her zaman sizlere hizmet
vermeye hazır bulunmaktayız.

FIELDS OF ACTIVITY
INFRASTRUCTURE PRODUCTS
URBAN FURNITURE
What is a Composite?

A composite material is the one which is composed of two elements
or more working together and producing material properties that are
quite different to the properties of those elements on their own.
Most composites consist of a bulk material and a reinforcement material which added to increase the strength and stiffness of the bulk material. This reinforcement is usually presented in fibre form.
“Ural Kompozit” composite material consists of a polymer matrix which
is reinforced with fibers. The fibers used in our products are usually fiberglass , meanwhile the polymer matrix is polyester thermosetting plastic.

Composite Products Advantages
1) Extremely light weight design
The Ural Kompozit manhole covers provide serious weight reduction
when compared to similar cast iron products. This weight reduction
helps to prevent injures to personnel in the field during the installation
and maintenance of underground infrastructure.
Weight reduction also makes transportation of our composite manhole covers cheaper and possible to install without any special winches
which leads to serious economy of budget for our clients
Our composite manhole covers are characterized by the light weight
and ease of handling. Therefore, the number of injuries can be seriously decreased, and worksites are safer and more productive when using
Ural Kompozit composite products.
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Added safety and accident reductions will also make an impact on the
budget. Lost working time because of accidents and workman’s compensation expense will decrease. Insurance premiums will also be lower
saving clients a great deal of money.
2) Pedestrian Safety Shield Pedestrians from Underground Hazards
Block Stray Voltage - The advanced composite materials featured in the
construction of Ural Kompozit manhole covers are deployed globally in
high voltage electrical insulating applications.
Our fiberglass reinforced composite products act as electrical insulators
protecting pedestrians and their pets from the possibility of accidental
electrical shock. Urban streets and sidewalks are shielded against stray
voltage within an underground electrical vault and cover.
Insulate Extreme Heat – Ural Kompozit manhole covers do not conduct
heat. In the event that the environment beneath a manhole cover becomes super heated - steam tunnels for example - the composite manhole cover will not allow that heat to transfer to the surface of the cover.
The composite manhole cover acts as an insulator; protecting pedestrians from the possibility of severe burns.
Non-Slip – Ural Kompozit manhole covers feature a slip resistant surface
pattern that protects pedestrians from accidental slip or fall.
Create More Attractive Cityscapes
Reduce Noise Pollution - The clanging of mis-set manhole covers is silenced by
the use of GMI composite manhole covers. The integral elastomeric spacer on the
composite manhole cover reduce both noise and provides shock absorption.
Reduction of Unpleasant Odors – Using a clamping manhole cover
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retention system our manhole covers seal unpleasant sewer odors beneath street level and away from pedestrians.
Ability to Create a Unique Identity – Custom-made logos and writings
can be easily incorporated into Ural Kompozit products. Our composite
products are also available in a wide range of colours.
3) STRENGTH and DURABILITY Environmental Exposure
Ural Kompozit composite manhole covers withstand the most aggressive and corrosive environments, including exposure to:
Water, Waste-water, Chemicals, Gasoline, Diesel Fuel, De-Icing Solutions.
Ultraviolet radiation will also not affect the long term performance of
Ural Kompozit manhole covers and gully gratings.
Test results and referrals can be furnished upon request.
4) SECURITY and THEFT AVERSION Lockable, Zero Theft Value
The worldwide price of scrap metal has increased rapidly and is forecasted to remain at a high level. Theft challenges utilities and municipalities; open access vaults and sewers are a public danger, exposed
infrastructure is vulnerable to damage, and it is costly to replace the
stolen equipment.
There is no second-hand market for covers made from our unique composite material. Ural Kompozit products cannot be melted and reformed into other goods.
Ural Kompozit composite manhole covers have zero theft value and,
therefore, are unattractive to thieves. Our composite products feature a
variety of security and retention options.
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Unauthorized access to critical infrastructure is a present and increasing problem. Ural Kompozit manhole covers and gully gratings are compatible with a variety of retention and locking solutions that will protect
infrastructure at all levels of security.
5) SIMPLE logistics Faster, Safer & Simpler Deployment
Installation and maintenance of Ural Kompozit infrastructure products
are easy, safe and fast. The light weight of our composite covers eliminates the difficulty of installing a heavy frame and cover into underground infrastructure. Ural Kompozit offers standard round frame and
cover sets and a modular rectangular frame and cover system that:
Frames and Covers can be safely handled by one person.
Extra lifting and transport equipment can be eliminated.
Maintenance can be carried out with a light vehicle and a minimal work
crew.
A complete composite manhole cover set can be delivered to a jobsite
quickly and efficiently.
Shipping lightweight Ural Kompozit manhole covers and gully gratings
is fast and cost-effective.

FAALİYET ALANLARI
ALTYAPI ÜRÜNLERİ
ŞEHİR MOBiLYALARI
Kompozit Nedir?

Kompozit bir materyal, birlikte çalışan elementler ve bu elementlerin tek
başına sahip oldukları özelliklerinden oldukça farklı olan materyal özellikleri meydana getiren iki veya daha fazla elementin bileşimidir.
Kompozitlerin çoğu bir döküm materyali ve döküm materyalinin mukavemetini ve sertliğini arttırmak için ilave edilen bir takviye malzemesi içermektedir.
Bu takviye, genellikle fiber formunda sunulmuştur.
Ural Kompozit bileşik malzemesi fiber ile güçlendirilmiş olan polimer bir matristen oluşmaktadır. Ürünlerimizde kullanılan fiberler genellikle fiberglastır,
bu arada polyester polimer matris, ısıyla sertleşen polyester bir plastiktir.

Kompozit Ürünlerin Avantajları

1) Son derece hafif tasarım; Ural Kompozit rögar kapakları, benzer dökme
demir ürünleri ile kıyaslandığında, ciddi bir ağırlık azalımı sağlamaktadır.
Bu ağırlık azalması, yeraltı altyapı kurulum ve bakım esnasında sahadaki
personelin yaralanmasını önlemede yardımcı olur. Ağırlık azalımı, kompozit rögar kapaklarının taşınmasını da daha ucuza getirir ve özel vinçler
olmadan kurulumunun mümkün olması, müşterilerimizin bütçesinde
ciddi tasarruf yaptırır.
Bizim kompozit rögar kapakları hafif ağırlık ve kullanım kolaylığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, yaralanma sayısı ciddi olarak azaltılabilir ve Ural
Kompozit kompozit ürünlerini kullanırken, şantiyeler daha güvenli ve
daha verimlidir.
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Ek güvenlik ve kazaların azalması da bütçe üzerinde bir etki yapacaktır.
Kazalar ve işçi tazminat giderleri nedeniyle kayıp çalışma zamanı azalacaktır. Sigorta primleri de daha düşük olacak ve müşterilere büyük miktarda para tasarrufu sağlayacaktır.
2) Yaya Güvenliği; Yayaları Yeraltı Tehlikelerinden Koruyun!
Blok Gerilim Kaçağı Ural Kompozit rögar kapaklarının yapımında yer alan
gelişmiş kompozit malzemeler, yüksek voltajlı elektrik yalıtım uygulamalarında küresel olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Bizim fiberglas takviyeli kompozit ürünlerimiz, yayaları ve evcil hayvanlarını
kazara elektrik çarpması olasılığından koruyan elektrik izolatörleri gibi
davranır. Kent sokakları ve kaldırımları, bir yeraltı elektrik tonozu ve kapağı
içinde elektrik kaçağına karşı korumalıdır. Aşırı ısı yalıtımı - Ural Kompozit
rögar kapakları ısıyı iletmez. Bir rögar kapağının altındaki ortamın aşırı ısınması halinde – örneğin buhar tünelleri - kompozit rögar kapağı, bu ısının
kapak yüzeyine çıkmasına izin vermez. Kompozit rögar kapağı bir yalıtkan
gibi davranır; yayaları ciddi yanık olasılığından korur.
Kaymazlık - Ural Kompozit rögar kapakları, yayaları kazara kaymaktan
veya düşmekten koruyan kaymaya dayanıklı bir yüzey modelindedir. Daha
cazip kent manzaraları oluşturur. Gürültü Kirliliğini Azaltır - Mis-set rögar
kapaklarının tınlaması GMI kompozit rögar kapakları kullanımıyla sessiz
hale getirilmiştir. Kompozit rögar kapağının üstünde bulunan entegre
elastomerik boşluk, hem gürültüyü azaltır, hem de şok emilimi sağlar. Hoş
Olmayan Kokuların Azaltır – Rögar kapaklarımız, kıskaçlı bir rögar kapağı
tutma sistemini kullanarak, hoş olmayan kanalizasyon kokularını sokak se-
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viyesinin altında ve yayalar uzağa kapatır.
Benzersiz Kimlik Oluşturma Yeteneği – Ismarlama yapılmış logolar ve
yazılar Ural Kompozit ürünleri içine kolayca konabilir. Bizim kompozit
ürünlerimiz aynı zamanda geniş bir renk yelpazesi olarak da mevcuttur.
3) Dayanım ve Dayanıklılık; Çevresel Etkilenme
Ural Kompozit kompozit rögar kapakları en sert ve aşındırıcı ortamlara
dayanabilmektedir, bunlar aşağıdakilere maruz kalmayı da kapsar: Su, Atık
su, Kimyasallar, Benzin, Dizel Yakıtı, Buz Çözme Solüsyonları Ultraviyole
radyasyon da Ural Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının
uzun vadeli performansını etkilemeyecektir. Test sonuçları ve referansları
istek üzerine temin edilebilir.
4) Güvenlik ve Hırsızlığı Caydırma; Kilitlenebilir, Sıfır Hırsızlık Değerinde
Hurda metalin dünya fiyatı hızla arttı ve yüksek düzeyde kalacağı tahmin
edilmektedir. Hırsızlık yardımcı yazılımları ve belediyeleri zorlamaktadır;
erişime açık tonozlar ve kanalizasyonlar bir kamu tehlikesidir, korunmasız
altyapı hasara karşı savunmasız ve çalınan ekipmanların yerine başkasını
koymak pahalıdır. Bizim eşsiz kompozit malzemeden yapılan kapaklar
için ikinci el piyasası yoktur. Ural Kompozit ürünleri eritilemez ve diğer
mallar olarak yeniden biçimlendirilemez.
“Ural Kompozit” kompozit rögar kapakları sıfır hırsızlık değere sahip ve
dolayısıyla hırsızlar için çekici değildirler. Kompozit ürünlerimizin çeşitli
güvenlik ve engelleme seçenekleri bulunmaktadır.
Kritik altyapıya yetkisiz erişim güncel ve artmakta olan bir sorundur. Ural
Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları, altyapıyı güvenliğin
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her düzeyinde koruyacak çeşitli engelleme ve kilitleme çözümleri ile
uyumludur.
5) Basit Lojistik Daha Hızlı, Daha Güvenli ve Daha Basit Yerleştirme
Ural Kompozit altyapı ürünlerinin kurulumu ve bakımı kolay, güvenli ve
hızlıdır. Bizim kompozit kapaklarımızın hafif ağırlıkta oluşu, yeraltı altyapı
içine ağır bir çerçeve ve kapağın kurulum zorluğunu ortadan kaldırmaktadır. Ural Kompozit standart yuvarlak çerçeve ve kapak setleri ve modüler
bir dikdörtgen çerçeve ve kapak sistemi sunuyor:
Çerçeveler ve Kapaklar güvenli bir şekilde bir kişi tarafından elleçlenebilir.
Ekstra kaldırma ve taşıma ekipmanları bertaraf edilebilir. Bakım hafif bir
araçla ve asgari bir çalışma ekibiyle yapılabilir.
Tam bir kompozit rögar kapağı seti bir şantiyeye hızlı ve verimli bir şekilde
teslim edilebilir.
Hafif Ural Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının sevkiyatı
hızlı ve uygun maliyetlidir.

OUR MISSION | MİSYONUMUZ
Our Mission

Misyonumuz

Ural Kompozit aims to enrich the lives of our clients, employees and
community by delivering high quality products while being recognised
for outstanding customer service and attention to detail.

Ural Kompozit, üstün müşteri hizmeti ve detaylara gösterdiği dikkat
konusunda tanınırken, yüksek kaliteli ürünler sunarak müşterilerimizin,
çalışanlarımızın ve toplumun hayatını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Our Commitment

Taahhüdümüz

• We always place client interests above our own.

• Müşteri çıkarlarını daima kendi çıkarlarımızın üstünde tutarız.

• Passionately serve the needs of our clients and our community.

• Müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaçlarına tutkuyla hizmet ederiz.

• We aim for results that exceed expectations.

• Beklentileri aşan sonuçları hedefleriz.

• We act with absolute integrity and reliability.

• Biz mutlak dürüstlük ve güvenilirlikle hareket ederiz.

www.uralkompozit.com
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OUR VISION | VİZYONUMUZ
Our Vision

Vizyonumuz

Our company is commited to seeking growth and prosperity by achieving a competitive sustainable market share not only in the domestic
market but also in the international markets.

Firmamız sadece iç pazarda değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda
da rekabetçi, sürdürülebilir bir pazar payı elde ederek kendini büyüme ve
refah aramaya adamıştır.

We will put all our resources to reach our goals by meeting the needs
and requirements of our clients with continuous improvement in service
quality, productivity, new product offers and client satisfaction.

Hizmet kalitesi, verimlilik, yeni ürün teklifleri ve müşteri memnuniyetini sürekli
iyileştirmek suretiyle müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayarak,
hedeflerimize ulaşmak için tüm kaynaklarımızı ortaya koyacağız.

Our intent is to develop quality partnership with our employees, suppliers, clients and community in which we operate.

Niyetimiz, faaliyet gösterdiğimiz çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle,
müşterilerimizle ve toplumla kaliteli bir ortaklık geliştirmektir.

We aim to continuously set high standards for excellence both personally and professionally which highlight our dedication to our goals and
our vision statement.

Biz hem kişisel hem de profesyonel anlamda bir mükemmellik uğruna,
sürekli hedeflerimize ve vizyon beyanımıza olan bağlılığımızı vurgulayan
yüksek standartlar koymayı hedefliyoruz.

www.uralkompozit.com
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DO YOU KNOW THAT THE FIBER GLASS-REINFORCED POLYESTER
PRODUCTS “COMPOSITE” HAS A 25 YEARS LIFE TIME?
WHO CARES ABOUT CORROSION AND TIME WHEN YOU HAVE
URAL KOMPOZİT MANHOLE COVER...
CTP ÜRÜNLERİN 25 YILLIK
YAŞAM SÜRELERİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
URAL KOMPOZİT RÖGAR KAPAKLARI VARKEN
KOROZYON VE ZAMAN KİMİN UMURUNDA…

www.uralkompozit.com
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ZAMANA KARŞI KOYUYORUZ.
WE RESIST THE TIME.
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MANHOLE COVERS
RÖGAR KAPAKLARI

UC MH 301 SF

Infrastructure
Altyapı
Benefits

• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour and logo options

Avantajları

• Metale göre hafiftir
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır
• Renk ve logo seçeneği

D400 Class Composite
Hinged Manhole Cover with Square Frame

• Jointed hinge and a single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders
and parking areas, for all types of road vehicles

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Kare Çerçeveli Rögar Kapağı
• Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri
dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük
Class / Sınıf : D400
Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

www.uralkompozit.com
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UC MH 101

UC MH 103

D400 Class Composite Hinged Manhole Cover

C250 Class Composite Hinged Manhole Cover

B125 Class Composite Hinged Manhole Cover

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

C250 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

B125 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

Kullanım Alanları
Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri
dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Kullanım Alanları
Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya
alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

Kullanım Alanları
Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : D400

Class / Sınıf : C250

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

• Jointed hinge and a single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders
and parking areas, for all types of road vehicles

• Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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UC MH 102

• Jointed hinge and a single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
The area of kerbside channels of roads which, when measured from
the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway
and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

• Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

• Jointed hinge and a single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car
parking decks

• Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

MANHOLE COVERS | RÖGAR KAPAKLARI
UC MH 201

UC MH 202

UC MH 203

D400 Class Composite Hingeless Manhole Cover

C250 Class Composite Hingeless Manhole Cover

B125 Class Composite Hingeless Manhole Cover

Areas of Use
Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders
and parking areas, for all types of road vehicles

Areas of Use
The area of kerbside channels of roads which, when measured from
the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway
and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

Areas of Use
Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking
decks

D400 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

C250 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

B125 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

Kullanım Alanları
Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri
dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Kullanım Alanları
Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya
alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

Kullanım Alanları
Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : D400

Class / Sınıf : C250

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

• A single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

www.uralkompozit.com

• A single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

• A single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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UC MH 204

UC RF 201

A15 Class Composite Hingeless Manhole Cover

• A single lock system
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Areas which can only be used by pedestrians and pedal cyclists

A15 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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Composite Raising Frame For Manhole Cover
• Rubber gasket used for raising frame

Kompozit Rögar Kapağı Yükseltme Adaptörü

Kullanım Alanları
Sadece yayalar ve bisikletlilerin kullanılabileceği alanlar

• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Height / Yükseklik : 7 cm

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafiği

For Hingless D400 Class Manhole Cover

Class / Sınıf : A15

Mafsalsız D400 Sınıf Rögar Kapağı içindir.

MANHOLE COVERS | RÖGAR KAPAKLARI
UC TC 6080-D400

UC TC 6080-C250

UC TC 6080-B125

D400 Class Composite

C250 Class Composite

B125 Class Composite

• A single lock system
• Two metal handles on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders
and parking areas, for all types of road vehicles

• A single lock system
• Two metal handles on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
The area of kerbside channels of roads which, when measured from
the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway
and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

• A single lock system
• Two metal handles on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking
decks

Rectangular Manhole Cover 60x80

Rectangular Manhole Cover 60x80

Rectangular Manhole Cover 60x80

D400 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

C250 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

B125 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : D400

Class / Sınıf : C250

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
• Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

www.uralkompozit.com

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya
alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
• Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları
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UC SM 5050-C250

C250 Class Composite

B125 Class Composite

• A single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
The area of kerbside channels of roads which, when measured from
the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway
and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

• A single lock system
• One metal handle on the cover
• Rubber gasket used for frame
• Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
Areas of Use
Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking
decks

Square Manhole Cover 50x50

C250 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı 50x50
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UC SM 5050-B125

Square Manhole Cover 50x50

B125 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı 50x50

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

• 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
• Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
• Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
• TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

Class / Sınıf : C250

Class / Sınıf : B125

FIBER OPTIC CABLES ARE SAFE INSIDE
URAL KOMPOZIT JOINT BOX.

FİBER OPTİK KABLOLARINIZ
URAL KOMPOZİT EK ODALARIYLA GÜVEN ALTINDA.

www.uralkompozit.com
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COMPOSITE JOINT BOX | KOMPOZİT EK ODALARI
UC CM 485 - D400

UC CM 485 - C250

UC CM 485 - B125

Composite Joint Box 48,5x48,5

Composite Joint Box 48,5x48,5

Composite Joint Box 48,5x48,5

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Type / Tip: Heavy Duty / Ağır Yük

Type / Tip: Medium Duty / Orta Yük

Type / Tip: Ligiht Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf: D400

Class / Sınıf: C250

Class / Sınıf: B125

Load / Yük Dayanımı: 400Kn

Load / Yük Dayanımı: 250Kn

Load / Yük Dayanımı: 125Kn

Benefits
* A single lock system
* One metal handle on the cover
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

www.uralkompozit.com

Benefits
* A single lock system
* One metal handle on the cover
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Benefits
* A single lock system
* One metal handle on the cover
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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UC CM 485 - A15

UC CM 2525 - A15

Composite Joint Box 48,5x48,5

Composite Joint Box 25x25

Composite Joint Box 48,5x48,5

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Kompozit Ek Odası 25x25

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Type / Tip: Light Duty / Hafif Yük

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafiği

Class / Sınıf: B125

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafiği

Class / Sınıf: A15

Load / Yük Dayanımı: B125Kn

Class / Sınıf: A15

Benefits
* A single lock system
* One metal handle on the cover
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms
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UC CM 2525 - B125

Benefits
* A single lock system
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Benefits
* A single lock system
* Rubber gasket used for frame
* Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Avantajları
* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

WE COVER THE WORLD...
URAL KOMPOZIT IS A CENTRE OF INFRASTRUCTURE PRODUCTS...

DÜNYAYI KAPATIYORUZ…
URAL KOMPOZİT CTP ALTYAPI ÜRÜNLERİNİN ADRESİ…

www.uralkompozit.com
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GULLY GRATINGS | YAĞMUR SUYU IZGARALARI
UC GGS 5757

UC GG 5757

UC GGS 5050

UC GG 5050

Composite Gully Grating Set 57x57

Composite Gully Grating 57x57

Composite Gully Grating Set 50x50

Composite Gully Grating 50x50

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 57x57

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 57x57

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 50x50

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 50x50

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı: 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı: 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

www.uralkompozit.com

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.
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MANHOLE COVERS RÖGAR KAPAKLARI
UC GGS 4949

UC GGS 4560

UC GG 4560

Composite Gully Grating Set 49X49

Composite Gully Grating 49X49

Composite Gully Grating Set 45x60

Composite Gully Grating 45x60

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 49X49

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 49X49

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 45x60

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 45x60

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.
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UC GG 4949

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

GULLY GRATINGS | YAĞMUR SUYU IZGARALARI
UC GGS 4060

UC GG 4060

UC GGS 3464

UC GG 3464

Composite Gully Grating Set 40X60

Composite Gully Grating 40x60

Composite Gully Grating Set 34x64

Composite Gully Grating 34x64

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 40X60

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x60

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 34x64

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 34x64

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.
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Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.
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UC GG 4045

UC GG 3050

UC GG 2050

Composite Gully Grating 40x45

Composite Concave Gully Grating Set 30x50

Composite Gully Grating 30x50

Composite Gully Grating 20x50

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x45

Kompozit Konkav Yağmur Suyu Izgara Takımı 30x50

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 30x50

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 20x50

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Type: Medium Duty/Light Duty

Type: Medium Duty/Light Duty

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Tip: AOrta Yük/Hafif Yük

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Class / Sınıf : C250/B125

Class / Sınıf : C250/B125

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 250/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 250/ 125Kn

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.
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UC GGS 3050-C

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

Benefits
• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options
Avantajları
• Metale göre hafiftir.
• Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
• Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk seçeneği mevcuttur.

COMPOSITE DRAINAGE CHANNELS
KOMPOZİT DRENAJ KANALLARI
Benefits

• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları

• Metale göre hafiftir
• Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
• Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır
• Renk seçeneği mevcuttur.

www.uralkompozit.com

28

UC GGS 301

Composite Drainage Channel and Gully Grating
30X100X20

Composite Drainage Channel and Gully Grating
20X100X30

* Colour options

* Colour options

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 30X100X20

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 20X100X30

Type: Medium Duty/Light Duty

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

Benefits
* No maintenance and no risk to be stolen
* Corrosion resistant and no rusting
* Easy transportation and installation

Avantajları
* Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
* Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
* Kolay taşınır ve montaj yapılır.
* Renk seçeneği mevcuttur.
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UC GGS 302

Benefits
* No maintenance and no risk to be stolen
* Corrosion resistant and no rusting
* Easy transportation and installation

Avantajları
* Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
* Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
* Kolay taşınır ve montaj yapılır.
* Renk seçeneği mevcuttur.

SPECIAL PROJECTS
ÖZEL PROJELER

ALL YOUR PROJECTS
CAN BECOME
REALITY WITH US...
TÜM PROJELERİNİZ
BİZİMLE GERÇEĞE
DÖNÜŞEBİLİR...
www.uralkompozit.com

UC VB 101

UC VB 102

Composite Valve Protection Box - B125 Class

Composite Valve Protection Box - A15 Class

Kompozit Vana Koruma Kutusu - B125 Sınıf

Kompozit Vana Koruma Kutusu - A15 Sınıf

• Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of
automatic irrigation systems
• Valves are well protected against external factors

• Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik
sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
• Vanaları dış etkenlere karşı korur.

• Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of
automatic irrigation systems
• Valves are well protected against external factors

• Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik
sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
• Vanaları dış etkenlere karşı korur.

Width / En : 373mm

Width / En : 373mm

Length / Boy : 488mm

Length / Boy : 488mm

Height / Yükseklik: 306mm

Height / Yükseklik : 306mm
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UC UPS 100 - L

UC UPS 100 - S

Composite UPS Panel Protection Box

Composite UPS Panel Protection Box

Composite UPS Panel Protection Box

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

Width / En : 350mm

Width / En : 370mm

Width / En : 175mm

Length / Boy : 840mm

Length / Boy : 595mm

Length / Boy : 350mm

Height / Yükseklik: 800mm

Height / Yükseklik : 800mm

Height / Yükseklik : 800mm

• UPS Panel is well protected against external factors
• Easy installation
• Lighter than concrete
• Low labor cost

• Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
• Zemine kolay sabitlenir.
• Betona göre çok daha hafiftir.
• Düşük işçilik maliyeti
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UC UPS 100 - M

• UPS Panel is well protected against external factors
• Easy installation
• Lighter than concrete
• Low labor cost

• Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
• Zemine kolay sabitlenir.
• Betona göre çok daha hafiftir.
• Düşük işçilik maliyeti

• UPS Panel is well protected against external factors
• Easy installation
• Lighter than concrete
• Low labor cost

• Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
• Zemine kolay sabitlenir.
• Betona göre çok daha hafiftir.
• Düşük işçilik maliyeti

COMPOSITE TREE GRATES
KOMPOZİT AĞAÇ DİBİ IZGARALARI
Benefits

• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları

• Metale göre hafiftir
• Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
• Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır
• Renk seçeneği mevcuttur.

www.uralkompozit.com
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UC TG 600 2P

Composite Tree Grate Set 60X60X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Dimension s / Ölçüler : 600mm.x600mm.
Interior Span / Izgara İçi: Ø300mm.

UC TG 800 4P

Composite Tree Grate Set 80X80X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 80X80X4
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UC TG 600 4P

Composite Tree Grate Set 60X60X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Dimension s / Ölçüler : 600mm.x600mm.
Interior Span /Izgara İçi: Ø300mm.

UC TG 1000

Dimension s / Ölçüler: 800mm.x800mm.

Composite Tree Grate Set 100x100x5

Dimension s / Ölçüler: 1000mm.x1000mm.

Interior Span / Izgara İçi: Ø500mm.

Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 100x100x5

Interior Span /Izgara İçi: Ø500mm.

COMPOSITE BOLLARDS
KOMPOZİT SINIR ELEMANLARI
Benefits

• Lighter than metal
• No maintenance and no risk to be stolen
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour options

Avantajları

• Metale göre hafiftir
• Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
• Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır
• Renk seçeneği mevcuttur.

www.uralkompozit.com
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UC BL 470-WL

UC BL 650

UC BL 700

UC BL 800

Composite Bollard With Led-47cm.

Composite Bollard-47cm.

Composite Bollard-65cm.

Composite Bollard-70cm.

Composite Bollard-80cm.

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 47cm.

Kompozit Sınır Elemanı-47cm.

Kompozit Sınır Elemanı-65cm.

Kompozit Sınır Elemanı-70cm.

Kompozit Sınır Elemanı-80cm.

Height / Yükseklik: 470mm.
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UC BL 470

Height / Yükseklik: 470mm.

Height / Yükseklik: 650mm.

Height / Yükseklik: 700mm.

Height / Yükseklik: 800mm.

COMPOSITE BENCHES
KOMPOZİT BANKLAR
Benefits

• No maintenance
• Corrosion resistant and no rusting
• Easy transportation and installation
• Colour and logo options

Avantajları

• Bakım gerektirmez.
• Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
• Kolay taşınır ve montaj yapılır.
• Renk ve logo seçeneği mevcuttur.

www.uralkompozit.com
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UC BK 101
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UC BK 201

Composite Bench With Armrest

Composite Bench

Kompozit Kolçaklı Bank

Kompozit Klasik Bank

Wideness / Genişlik : 700mm.

Wideness / Genişlik : 550mm.

Legth / Boy : 1500mm.

Legth / Boy : 1450mm.

Height / Yükseklik : 750mm.

Height / Yükseklik : 730mm.

CERTIFICATES
SERTİFİKALAR

www.uralkompozit.com
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RAL KATALOĞU

www.uralkompozit.com
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