
WASTE WATER Solutions

Innovativa produkter i rostfritt stål för 

– Leverans, behandling, lagring och distribuering av dricksvatten
– Avloppsvattenbehandling
– Bräddvattenbehandling 
– Biogasanläggningar 
– Manluckor 

Säker teknologi för en ren miljö



    

➤➤➤ Manhålsutrustning
Den kompletta utrustningen – runt hela manhålet 
➤ Manhålsluckor 
➤ Säkerhetsstegar 
➤ Färdiga manhål gjorda av rostfritt stål 
➤ Luftventilation 
➤ Schakt och stigarrör

➤➤➤ Tekniska dörrar
Alltid rätt tillgänglighet – säkerhet för objektet
➤ Tvåskiktsdörrar, enkel- eller dubbeldörrar 
➤ Dörrar för klorrum
➤ Tryckdörrar
➤ Manhål
➤ Inspektionshål
➤ Ventilationsgaller
➤ Fönster av rostfritt stål

➤➤➤ Objektsskydd 
Ökad säkerhet för att förhindra ej tillåten åtkomst
– för alla krav
Oauktoriserad åtkomst till fria vattenytor i dricksvatten-
reservoarer, tekniskt viktiga stadier i avloppsbehandlings-
processen eller manhål måste förhindras eller elimineras.
➤ Dörrar certifierade enligt säkerhetsnormen 

DIN V ENV 1627, inspektionsnivå WK 3 och WK 4 
➤ Ventilationsgaller som endast kan kommas åt från

insidan 
➤ Attacksäkra manhålsluckor, 

som tillval tåliga för belastning 
Sådan utrustning ökar motståndstiden på byggnader och
hindrar oauktoriserade personer eller tillfälliga lagbrytare



  WASTE WATER Solutions

➤➤➤ Räcken, övergångar,
plattformar 

Säkerhet med elgans – skydd för gångpassager
➤ Fix-Rail®  räcke i rostfritt stål
➤ Avdelnings- / tankåtkomst med stegar, dörrar, trappor 
➤ Trappor i överensstämmelse med applicerbara

standarder och lagar, med anti-halkyta
➤ Spiraltrappor
➤ Övergångar över rör med stora diametrar 
➤ Plattformar och gångbroar med stabila konsoller för

väggmontering
➤ Räcken

➤➤➤ Väggenomförningar / 
Rördelar

Expertis genom väggen – väggenomförningar
➤ Passnings- och förstoringsbitar 
➤ Passningar 
➤ Rörfixeringar 
➤ Väggenomförningar

– Ensidig / tvåsidig tätning 
– För inbyggnad genom borrning 
– Ensidig tätning, axiellt justerbar
– Med ensidig anslutningsfläns

➤➤➤ Systemlösning: 
Hygien i tankar för
dricksvattenlagring

Dricksvattenskydd mot tillväxt och skador
➤ Utrustningsdelar helt tillverkade i rostfritt stål 

och syrabehandlade i betbad 
➤ Luftfilteranläggningar för luftning av lagringstankar 

för dricksvatten 
➤ Optimalt flöde i lagringstankar för dricksvatten 
➤ Designsäkerhet 
➤ Uppehållande av säkerhetsregler på arbetet,

undvikande av olyckor



WASTE WATER Solutions

Produktion som särskilt möter materialets krav 
Under årtionden har HUBER specialiserat sig på till-
verkning av rostfritt stål. Eftersom egenskaperna hos
rostfritt stål har hafts i åtanke redan vid konstruktionen,
vid den noggranna tillverkningen och vid
expertinstallationen blir resultatet en perfekt slutlig
produkt. Det finns många olika typer av rostfritt stål och
vi förstår detta bättre än någon annan.
HUBERs produkter i rostfritt stål är noggrant tillverkade –
en garanti för lång livslängd och optimal funktion. Detta
innebär högsta driftspålitlighet. Och vem vill räkna med
kostnaden för framtida renoveringar redan i planerings-
stadiet?

Snabb, pålitlig leverans 
Designers kan basera sin planering på ett stort utbud av
produkter. Många föremål tillverkas satsvis och finns i
lager i HUBERs fabrik i Berching. Detta innebär kort
leveranstid till kunderna och konkurrenskraftiga priser.
Kunden kan vara säker på att få bästa service från ett
första klassens företag. 
Vi erbjuder även vår expertis och know-how med
specialanpassad design för individuella kundkrav. 

HUBERs huvudkontor och fabrik i Berching, Bayern, Tyskland
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