
Flexibel infiltratiesysteem met een 
doorlaatbaarheidscoëfficient van ›63%

Variabel in hoogte op te bouwen (per 100mm)

Zeer geschikt bij hoge grondwaterstanden

100% compatibel met IT Plus® Controlbox 
en IT Plus® Variobox SP

Voor onbelaste en niet zwaar te
belasten toepassingen, is de Light
versie SLW 30 van de IT Plus®
Variobox ontwikkeld.

Deze is herkenbaar aan de licht
groene kleur.

“Light” SLW 30
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Zo als bij de “heavy” versie is ook hier de levensduur van 50 jaar en 
SLW 30 gegarandeerd. De inbouwhoogte is gesteld op 0,8 meter 
bovenkant krat minus maaiveld. Deze light versie is één op één 
uitwisselbaar met de IT Plus® Controlbox of de IT Plus® Variobox 
SLW 60 versie. Uitermate geschikt voor daktuinen, terrassen, 
rotondes, speelplaatsen en (onbelaste) groentoepassingen. 

Ook deze versie is in meerdere hoogtes verkrijgbaar, vanaf 
100 mm tot 600 mm in een box. 
De standaard (LXB) afmeting is 600 x 600 mm met variabele 
hoogtes van 100 mm te verhogen. Bergingspercentage is 95%, 
aansluitmogelijkheid tot d= 500 mm  in combinatie met een 
IT Plus® Controlbox.

Qua structuur is deze IT Plus® Variobox “Light” 
identiek aan de heavy versie alleen de classificatie 
is SLW 30.

Specificaties

 

›  Steekproefsgewijs wordt de kwaliteit van het polypropyleen
gecontroleerd

›  Kwaliteitscontrole van het product tijdens het productieproces
›  Duitse engineering en productie
›  Levensduur polypropyleen kratten minimaal 50 jaar

Dit alles leidt tot een hoge kwaliteitsstandaard. In combinatie 
met een uitstekend design en doordachte structuur wordt zo 
voldaan aan de hoogste eisen!

Kwaliteit uit eigen fabriek in Duitsland!

Technische gegevens:

Afmetingen
Opslagcapaciteit
Opslagcapaciteit (%)
Materiaal

Gewicht per m³ (kg)

Belastbaarheid / minimale installatiediepte
(aardbodembedekking) * in gegarandeerde
waarde (fabrieksopgave) (m)

Begaanbaar
Pers. Auto’s

Max. aardbodembedekking (m)
Max. stapelbaar (m)

Max. diepte* (m)

Aansluitmogelijkheden (DN)

Certificaten en tests:
Belasting- en stabiliteitstests, optioneel met 
projectstatistiek, TNO-geteste materiaaleigenschappen.

Extreem belastbaar, voldoet aan de
hoogste eisen van duurzaamheid

Extreem hoog opslagvolume (›95%)

Variabel in gebruik, vier standaard
hoogtes (20, 30, 40 en 60 cm). verdere
hoogtes op aanvraag

Perfecte combinaties van IT Plus®
Variobox en de IT Plus® Controlbox,
(met onderhoud- en 
inspectiemogelijkheid), 100%
compatibel

Eenvoudig te installeren

Doorspoelbare aan- en afvoerzone tbv
een gerichte waterdistributie en
sediment- en vuilverwijdering

Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding

zie o.a. tabel
zie o.a. tabel
95
gerecyceld poly
propyleen (PP)
50

min 0.15
min 0.80

3
afhankelijk van 
element, max 4m
tot 5.00, dieper
op aanvraag
optioneel 160

Productnaam:  IT Plus® Variobox “Light”

*Berekeningen met verschillende K-waarden/gewichtsaannames, afhankelijk
van de gekozen product/inbouwvariant. U kunt met ons contact opnemen
betreffende uw individuele inbouwmogelijkheden en statistische berekeningen.

Afmetingen: Voordelen:

Breedte

Hoogte

Diepte

Gewicht

Volume

600 mm

200 mm

600 mm

3,6 kg

72 l bruto

600 mm

300 mm

600 mm

5,4 kg

108 l bruto

600 mm

400 mm

600 mm

7,2 kg

144 l bruto

600 mm

600 mm

600 mm

10,8 kg

216 l bruto

Type 200 Type 300 Type 400 Type 600

Standaard afmetingen en volumes

(De hoogtes 100, 200, 300, 400, 500 en 600 mm zijn standaard verkrijgbaar.
Op aanvraag zijn de elementen in verschillende hoogtes leverbaar)


