
Door zijn samenstelling is de 
AZbox moduleerbaar en licht en 
kan hij vlot worden aangepast aan 

diverse omstandigheden.
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Een optimaal ontwerp met 
mogelijkheid tot inspectie met een 

camera en hydrocurage op alle niveaus 
van de structuur.  
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Mogelijkheid tot plaatsing van drainage die 
een dubbele hydraulische bescherming vormt 
en die kanalisatie van zwevende deeltjes 

mogelijk maakt.
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De zwarte AZbox, vervaardigd uit 
100% gerecycleerd PP, is perfect 
geschikt voor toepassingen onder 

groene omgevingen of voor de doorgang 
van lichte voertuigen.
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De blauwe AZbox is een precieze 
oplossing voor bekkens onder 

wegen waarop zwaar verkeer passeert.

Op maat van uw behoeften

Voor een optimaal 
bekkenvolume bestaan de 

AZbox-modules voor 95% uit 
holle ruimten.

Omdat ze volledig stapelbaar zijn, zijn de 
AZbox-modules optimaal te vervoeren 

(tot 326 m3 per vrachtwagen) en 
te behandelen op de werf.

Volledige oplossing en accessoires

Technische gids

Technische ondersteuning op de werf

Analyse en studie

BIJBEHORENDE DIENSTEN

Module: (L) 1200 x (l) 600 x (H) 660 mm, bestaande uit 95% holle ruimte
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Het beperkte gewicht en het assemblagesysteem van 
de AZbox staan garant voor een eenvoudige en 
snelle plaatsing.



OP MAAT VAN UW BEHOEFTEN

Voor meer informatie, bekijk onze video's op www.
nidaplast.com of op ons tv-kanaal 

           : Nidaplast TV

Op basis van een unieke hoogtechnologische kennis en meer dan 30 Jaar ervaring in 
grootschalige projecten ontwerpt, produceert en commercialiseert het ISO 4001-, ISO 
001-, en OHSAS 8001-gecertificeerde en in Noord-Frankrijk gevestigde bedrijf Nidaplast 

alternatieve en duurzame oplossingen voor het beheer van regenwater.

Nidaplast reikt oplossingen aan voor het beheer van regenwater via alternatieve en 
duurzame technieken voor een stedelijke, halfstedelijke, industriële of plattelandsomgeving 

met oog voor het milieu.

www.nidaplast.com
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Ontworpen voor het creëren van publieke of private ondergrondse 
opslagsystemen voor het beheer van regenwater.


