Crosscube connects.
Crosscube verbindt. We verbinden denken
met doen. Kennis met kunde. Maatwerk met
mensenwerk. Projecten met oplossingen. Elk
project is uniek en heeft een eigen oplossing
nodig. Onze combinatie van denkkracht en
doekracht zorgt ervoor dat een plan op papier
klopt en in de praktijk werkt. De modulaire
trekputsystemen zijn aan te passen aan
de wensen van nu en de toekomst. Zo zijn
onze oplossingen de verbindende schakel
in toekomstbestendige projecten.

De kracht
van onze
trekputten

Gebruiksvriendelijk

Kostenefficiënt

Modulaire, lichtgewicht, eenvoudig te

Opslag en transport van de trekputten

installeren trekputten die op locatie

zijn extra efficiënt door lichtgewicht

eenvoudig aan te passen zijn.

materiaal en modulaire opbouw.

Krachtig

Praktisch

Trekputten van sterk en slagvast

Eenvoudig online creëren van een

materiaal.

trekput in 3D en uploaden in AutoCAD.

Maatwerk

Duurzaam

Trekputten zijn volledig aanpasbaar aan

Trekputten gemaakt van gerecyclede

de eisen van een project, dankzij de

materialen en na gebruik ook weer

modulaire opzet. Maatwerk af fabriek,

recyclebaar.

geen extra werk op locatie.
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Producten

afbeelding

Type 2

Type 3

Unieke adapterplaten

Variatie in het kwadraat

Crosscube Type 2 begrijpt telecom als geen
ander en is de perfecte oplossing voor
glasvezelnetwerken.

Crosscube Type 3 is bij uitstek geschikt om aan elk
project en iedere praktijksituatie aan te passen.

•
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht en oersterk
Adapterplaten bieden rondom een variatie
aan buisaansluitingen
Snel en eenvoudig te installeren
Geschikt voor veel toepassingen, ook over
bestaande kabels
Makkelijk te stellen deksels door
geïntegreerde hoogteverstelling
Geschikt voor veel toepassingen t/m E900
dekselbelasting
Snelle levering, uit voorraad

•
•
•
•
•
•

Door elementen met uitbreekpoorten kan hij
eenvoudig op locatie worden bewerkt
Snel en eenvoudig te installeren, lichtgewicht
en oersterk
Grote variëteit in afmetingen
Geschikt voor veel toepassingen t/m E900
dekselbelasting
Makkelijk te stellen deksels door
geïntegreerde hoogteverstelling
Ideaal voor maatwerkoplossingen
Meer informatie

Meer informatie
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Producten

Kies de juiste dekselvoorzieningen aan de hand van de classificaties belastingklassen

Klasse A 15

Klasse B 125

Klasse C 250

Klasse D 400

Klasse E 600

Klasse F 900

15kN proefbelasting

125kN proefbelasting

250kN proefbelasting

400kN proefbelasting

600kN proefbelasting

900kN proefbelasting

Voor gebieden die
uitsluitend door fietsers
of voetgangers
worden gebruikt.

Voor gebieden als
trottoirs, voetgangers
zones en parkeerterreinen die toegankelijk
zijn voor licht verkeer.

Voor gebieden als
winkelstraten,
ventwegen, algemene
parkeerterreinen e.d.

Voor gebieden met
een hoge verkeersintensiteit en
hoofdverkeerswegen.

Voor gebieden met
zware verkeersbelasting zoals industrieterreinen, havens en
dokken e.d.

Voor gebieden waar
met bijzonder hoge
wieldruk op gereden
wordt. Dit zijn
oppervlakten zoals
bijv. vliegvelden.
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Type RM

Dekselvoorzieningen

Brandbestendige eigenschap

Eenvoudig in hoogte verstelbaar

Crosscube Type RM is eenvoudig en snel
geïnstalleerd dankzij de stapelbare ringelementen

In alle opzichten aan je wensen aanpasbaar.
Onze deksels sluiten naadloos aan op je wensen
door te variëren in materiaal, vergrendeling,
verstelbaarheid, belastingklasse en bestrating.

•
•
•
•

•
•

Stabiele en gladde wanden, aansluitingen op
het project ook zelf te realiseren
Prima toepasbaar in beperkte werkruimte
dankzij de dunnere wand van slechts 40mm
Goede brandbestendige eigenschap met lage
rookontwikkeling
Voorzien van geïntegreerde hoogtestelling
op de hoeken, om deksels aan het
bestratingsniveau aan te passen
Ook geschikt voor ProRail toepassingen
Bij grotere afmetingen voorzien van een stalen
of RVS-versteviging

Ook zijn we sterk in maatwerk. Of het nu gaat
om grote deksels van 3x1m of hydraulisch
aangestuurde bestraatbare deksels, voor elke
praktijksituatie is een deksel beschikbaar.
Meer informatie

Meer informatie

www.crosscube.nl

Producten

Custom-made
Elk plan heeft een eigen oplossing nodig. Daarom besteden we veel aandacht aan maatwerk. We passen onze
modulaire trekputsystemen Crosscube Type 2, Type 3 en Type RM aan specifieke wensen aan of we kiezen ervoor
om uit kunststof platen een geheel nieuwe trekput, schouwput of kabeltrekput te ontwikkelen. Dit laatste wordt
vaak gekozen als waterdichte oplevering een eis is. Linksom of rechtsom, we vinden de oplossing.
Meer informatie
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Crosscube connects

Toekomstbestendig
Schouw- en trekputten zijn onmisbaar voor een duurzaam, onderhoudbaar en toekomstbestendig
netwerk. Crosscube levert innovatieve trekputsystemen die zijn ontwikkeld door PION, gevoed
door 20 jaar ervaring in kabelbescherming en met oog voor de toekomst. De eisen van deze tijd
vragen om lenigheid. Onze modulaire systemen passen zich volledig aan je wensen aan. Door
het lichtgewicht materiaal en de losse onderdelen is opslag, transport en installatie eenvoudig en
kostenefficiënt. Sterk, slagvast en gerecycled polypropyleen maakt de oplossing toekomstbestendig
en toekomstbepalend. Dit duurzame modulaire systeem heeft inmiddels zijn waarde bewezen bij
uiteenlopende projecten in de railinfrastructuur, wegenbouw, telecomsector, de industrie en de
energiemarkt.

Ontwerp je eigen trekputsysteem
Onze 3D Crosscube Configurator helpt je om je wensen gemakkelijk te vertalen naar een ontwerp.
Het resultaat kan je direct downloaden of gewoon uploaden in AutoCAD. In drie praktische stappen
creëer je een trekputsysteem: configureren, genereren en integreren.
Meer informatie

Crosscube verbindt. Meer weten over onze aanpak of advies nodig?
We denken – en doen – graag met je mee. Bel of mail ons:
+31(0)33 253 86 30 of connect@crosscube.nl.

www.crosscube.nl

