
multikoker Kabelbescherming 
Voorkom een ondergrondse puzzel en breng 
meer structuur aan. De multikoker legt de 
basis voor toekomstige kabelnetwerken 
en voorkomt graafschade aan kabels.

BESCHERMING BIJ BEPERKTE 
BESCHIKBARE RUIMTE:

• Hoge drukklasse (SN192)  
met legdiepte al vanaf 20 cm

• Compacte vorm: tot 40% besparing 
van de benodigde ondergrond

• Zeer lange levensduur
• Verkrijgbaar in 4, 6 en 9 

compartimenten van 100 x 100 mm

HDPE gegoten trekputten
Dankzij de rechte bodem kunnen aansluitingen 
groot en klein worden geboord en waterdicht 
gemaakt met een elastomeren lippendichting.

Waarom Vigotec?
• SNELLE SERVICE & TOELEVERING
• DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK
• 40 JAAR ERVARING
• DENKT MET U MEE VAN A TOT Z

Trekputten, kabelbescherming en maatwerk 
constructies is slechts een greep uit ons  
breed assortiment.  
 
Bezoek onze website of neem 
contact op voor meer info.

VIGOTEC NV
Schoonmansveld 52
2870 Puurs-St-Amands

sales@vigotec.be
+32 (0)3 860 01 90

TREK-EN SCHOUWPUTTEN  
KABELBESCHERMING & 

MAATWERK CONSTRUCTIES

https://www.vigotec.be/pipe-systems/producten/trek-en-schouwputten/


Modulaire Trek-en schouwputten 

Schouw- en trekputten zijn onmisbaar voor een 
duurzaam en onderhoudbaar kabelnetwerk. 
Crosscube is een modulair kunststof systeem 
dat inmiddels zijn waarde bewezen heeft bij 
uiteenlopende projecten in de railsector, 
wegenis, industrie of energiemarkt. 

OPTIMALISEER UW INSTALLATIE

• Veilig: geen snijwerk meer op de werf 
dankzij de voorgefreesde adapterplaat

• Snelle installatietijd
• Lichtgewicht & oersterk
• Geen kraan nodig: plaatsing 

met eigen mankracht
• COPRO gecertificeerde deksels
• Garantie op kwaliteitsvol eindproduct

 
AANSLUITINGEN

De adapterplaat kan worden voorzien van 
voorgefreesde uitsnij aansluitingen of  
van reeds geboorde gaten.

Op maat gemaakt
Custom-made trekputten zijn er voor 
speciale wensen naar afmetingen, diepte 
of aansluiting. In ons eigen atelier bouwen 
we alle soorten putten met of zonder extra 
zijwaartse versteviging om gronddruk te 
weerstaan of opdrijven te vermijden.

MAATWERK IN EIGEN ATELIER 

Alle afmetingen en vormen mogelijk

• Geschikt voor ondergronds gebruik
• Waterdicht
• Optimale nuttige ruimte
• Tot 15 x lichter dan beton
• Wachtbuizen: aantal en diameter onbeperkt

Kabelbeschermingsbuis
Bescherm uw ondergronds netwerk van 
kabels en leidingen met een mantelbuis of 
kabelbeschermingsbuis in PP met zijwaartse 
schuif en geïntegreerd verbindingssysteem. 

BESCHERM UW KABELS

• Geïntegreerde trekvaste verbinding
• Ideaal bij reeds ingegraven 

kabels en leidingen
• Hoge slagvastheid met 

belastingsklasse tot SN22
• Diverse verloopmoffen en 

T-aftakkingen beschikbaar
• Eenvoudig te hergebruiken


