
Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn  
för gång- och cykelbanor, trottoarer  
och parkeringsplatser
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Kabelbrunnar för alla behov
Har du kabeln så har vi brunnen. Oavsett om du behöver en kabelbrunn för grönytor 
eller för trafikerade ytor kan Uponor erbjuda ett komplett sortiment.  

Kabelbrunn för grönytor

Otrafikerade områden. Konstruerad för att tåla  
sporadisk trafikering av traktorer och gräsklippare.  

Kabelbrunn för stadstrafik 
För parkeringsplatser, trottoarer, gång- och  
cykelbana.  (tål belastning upp till 12,5 ton).

Kabelbrunn för tung trafik

Kabelbrunn som kan förstärkas med betongring  
och betäckning. Lämplig för trafikerade ytor som 
kräver 40 tons betäckningar såväl som för grönytor.



Enkel att installera, enkel att justera
Uponor Kabelbrunn är anpassad för parkeringsplatser, gång-, cykelbanor och  
trottoarer. Tack vare en ny produktlösning är den lätt att installera och säker  
att använda. Den nya brunnen bygger på samma grundprincip som vår populära 
Quadbox med 150 mm höga ramar.

Enkel installation utan specialverktyg
Den enkla installationenen av Uponor Kabelbrunn  
är en av de stora fördelarna. brunnen är tillverkad 
i ett plastba-
serat kompo-  
sitmaterial 
vilket ger en låg vikt. Hålen för anslutande rör 
behöver inte borras. Istället har Uponor Kabel-
brunn så kallade knock out-hål (i standarddi-
mension för kabelrör, 110 mm) som enkelt slås 

ut med hammare. behövs mindre dimensioner 
går det självklart att borra. Själva förläggandet 
av kabelbrunnen i mark är också lätt. brunnen är 

enkel att anpassa till 
det installationsdjup 
man vill ha eftersom 

den är staplingsbar. På brunnen läggs en flytande 
betäckning, b125. betäckningen går att justera 
75 mm i höjd för att underlätta installationen  
och ytbeläggningen. 

”Knock out-hålen sparar tid i fält”

Kabelbrunn 1200 x 450 har flytande betäckning och kan  
justeras i höjdled upp till 75 mm.

Istället för att borra slås hål i standarddimension (110 mm) ut  
i kabelbrunnen. Lösningen kallas knock out-hål. 

Uponor Kabelbrunn 1200 x 450



Enkel att installera, enkel att justera
Fakta om brunnslocket
Locket till brunnen är i kompositmaterial (rostar  
inte). Locket har även halkskydd och sitter 
fastsatt med bultar för att förhindra obehörigas 
tillträde. Önskar man ytterliggare säkerhet går  
det att välja till låsbara bultar som går att få upp 
med separat verktyg.

Enkel användning och hantering
Dimensionen på brunnen är 1200 x 450 mm vilket 
ger gott om arbetsutrymme men samtidigt är 
brunnen smal nog för att kunna användas i  
befintliga miljöer.

Som standard levereras brunnen med 3 stycken 
ramar och 1 betäckning. behövs ett större djup 
används ytterligare ramar. Det går även att enbart 
beställa betäckningen (ram och lock) och sedan 
komplettera med fritt antal ramar.

”Gott om arbetsutrymme”
•	 Material:	Plastbaserat	kompositmaterial

•	 Mått	1200	x	450	x	450

•	 Knock	out-hål,	dimension:	110	mm

•	 Belastning:	Tål	12,5	ton	

•	 Ram:	rostfritt	stål

Specifikationer:

•	 Lätt	–	tunga	lyft	undviks

•	 Staplingsbar	–	smidig	installation

•	 	Rostfria	lock

•	 Lock	har	halkskydd

•	 	Flytande	betäckning	 
(75 mm teleskopering)

•	 	Knock	out-hål	(ingen	borrning)

•	 Inga	specialverktyg

Därför väljer du Uponor  
Kabelbrunn 1200 x 450:

Beskrivning  E-nr rSK nr

Komplett kabelbrunn 125 kn 06 635 06 2419329   

ram  06 635 07 2419322

betäckning 125 kn 06 635 08 2419321      



Smarta funktioner – ökad effektivitet

Kabelbrunnen är uppbyggd av ramar som är 150 mm höga. Detta 
gör att man enkelt kan anpassa brunnen efter det installationsdjup 
som krävs. Betäckningen är flytande och kan justeras med 75 mm. 
Som standard finns tre stycken ramar och vid behov kan fler ramar 
beställas.

Kabelbrunnens lock är fäst med 2 bultar som sitter fast i ramen. 
Man kan även välja låsbara bultar, om man behöver ett ökat skydd. 
Dessa skruvar öppnas med separat verktyg.

Ramarna till brunnen har knockout hål. Vilket gör att man snabbt 
och enkelt utan att behöva borra kan öppna upp för ett Ø 110 rör. 
Varje ram är försedd med 6 st anslutningsmöjligheter för Ø 110 på 
långsidan och 2 st Ø 110 på kortsidan.



Varför välja Uponor
Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor 
hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och 
transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och 
samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som 
det mest miljösäkra och hållbara alternativet. 
Genom fokus på nordliga breddgraders 
förhållanden avseende såväl klimat 
och miljö som tekniska och juridiska 
krav, säkerställer vi grunden för ett 
tryggt och säkert samhälle. Vi kallar 
det: Secure Plastic Solutions.

Uponor AB 
Uponor Infrastruktur

SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00 
F 033-26 66 39 
W www.uponor.se 
E infrastruktur.se@uponor.com

75
01

9-
06

-1
1-

M


