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Med teleskopisk betäckning
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• Komplett system med trumma och betäckning 

• Lätt justerbar höjd 

• Trumma och botten av plast för lätt hantering 

• Enkel anslutning till vattenledningsnätet



Ulefos Spolpost

Ulefos spolpost är anpassad till våra förhållanden i Sverige och framtagen i samarbete med 
våra kunder. Spolposten tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Den är lätt att kapa 
till önskad längd och har låg vikt. Enkel anslutning till vattenledningsnätet med PE-anslutning. 
Levereras i en enhet. Den mjuktätande ventilen med fritt genomlopp ger bra strömningsegens-
kaper. Spolposten är utrustad med en automatisk dräneringsventil. Ulefos spolpostsystem är 
flexibelt och konstruerat för att passa i de flesta situationer.flexibelt samt utvecklat för att passa 
de flesta installationer.
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1. Fyrkant 12 mm av rostfritt stål. 

2. Utloppskoppling typ klokoppling av mässing. 

3. Styrplatta av PE. 

4. Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt stål. 

5. Stigarrör av PE som tål upprepade frysningar 
samt upptining med ånga. Enkelt avkapningsbart 
till önskad höjd. 

6. Mjuktätande servisventil med rakt fritt genom-
lopp. Ventilen är byggd för lång livslängd och 
konstruktionen är helt underhållsfri. 

7. Automatisk dräneringsventil.
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Betäckning

Ulefos körbara brandpostbetäckning är tillverkad 
av segjärn och målad med svart aquaprimer.

Den är fastskruvad på teleskopröret. Betäckningen 
har dubbla spetthål för enkel öppning.

Kanten är fasad 45° för att undvika hyvelskador. 
Locket är märkt SP.

SP-trumma

Ulefos spolposttrumma är tillverkad av PP och har 
goda egenskaper i samband med trafiklaster och 
tjällyftning. Den är montagevänlig tack vare sin 
låga vikt och är lätt att kapa ner till önskad höjd vid 
behov.

Spolposten levereras i en enhet för enkelt monta-
ge. Betäckningen är fastsatt i teleskopröret med 
3 st bultar/muttrar av rostfritt stål. Anslutning av 
vattenledning och dagvatten i trummans nedre 
del. 

• Betäckning tillverkad av segjärn
• Teleskoprör av PVC, Dy 200 mm
• Korrugerad trumma av PP, Dy 250 mm
• Bottendel av PE med tätningsring
• PE-anslutning, dimension 40 mm
• Dagvattenanslutning, dimension 110 mm 


