
Vsakování, akumulace, retence 
dešťových vod

DRAINFIX ®Bloc

Pro zatížení lehkou a pěší dopravou doporučujeme DRAINFIX-Twin



DRAINFIX ®Bloc

�  Rostoucí zastavování ploch 
bytovou, průmyslovou a dopravní 
výstavbou silně ovlivňuje přírodní ko-
loběh vody. V běžně zastavěné ploše 
dochází ke vsaku cca 25 % objemu 
dešťových vod. Převážná většina 
srážkových vod musí být odvedena 
do kanalizace. Poškozená nebo málo 
kapacitní kanalizační síť není často 
schopna tyto vody odvést.

Přírodní půdní profil a vegetační 
vrstvy vodu nejprve zachytí a potom 

ji s časovým posunem a po přefil-
trování vrací do podzemních vod. 
V důsledku masivního zastavění 
ploch nemůže k tomuto procesu 
v dostatečné míře docházet, čímž 
dochází k poklesu hladiny pod-
zemní vody a vysychání půdního 
horizontu. Dalším negativním 
důsledkem zpevňování ploch je 
zvýšené nebezpečí povodní a sou-
visející vysoké náklady na stavbu 
kanalizačních sítí a retenčních 
nádrží.

Aby se předcházelo těmto negativ-
ním jevům, jsou potřebné systémy, 
které dešťovou vodu zachytávají 
v místě srážek, zpomalují její odtok 
a znovu ji vracejí do přírodního 
koloběhu.

�  DRAINFIX Bloc je vsakovací 
modul z polypropylenu (PP) s velmi 
vysokou záchytnou kapacitou. 
Záchytná kapacita činí více než 
92 % objemu modulů. Tento systém 
může být použit pro různá dopravní 
zatížení – dokonce i pro nákladní 
vozy. Únosnost jednotlivých modulů 
je prověřena statickým výpočtem.
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Poûadavky ÿeöenÌ



Dešťové vody se přivádějí k vsa-
kovacím modulům DRAINFIX Bloc 
běžným způsobem. Voda se přivádí 
do systému přes vtokovou šachtu. 
Vtoková šachta může být opatřena 
filtrem, který zachytí hrubé nečis-
toty.

Jednotlivé vsakovací moduly mají 
přesné rozměry a v jedné vrstvě se 
navzájem spojují bez nutnosti pou-
žití dalších spojovacích prvků.

Do multifunkční odtokové šachty 
lze umístit v případě potřeby bez-
pečnostní přeliv. Tato šachta může 
být používána jako kontrolní, čisticí, 
nebo v ní může být umístěna škrticí 
odtoková clona.

�  Vsakov·nÌ
Vsakování dešťových vod v prů-
myslových areálech, bytové a ko-
merční zástavbě, komunikacích 
a parkovacích plochách.

DRAINFIX 
®

 Bloc

vsakovací příkop 

s vysokou záchytnou 

kapacitou

lehké a variabilní 

vsakovací moduly

malé zemní práce

ideální pro možnosti 

využití plochy nad 

vsakovacími moduly

z polypropylenu (PP)

možnost přejíždět osobními 

i nákladními vozy

kompletní systém včetně 

šachet

kompletní hydrotechnický 

návrh

proudění vody v horizontálním 

i vertikálním směru

pod vsakovací galerií není 

nutné budovat soustavu roz-

vodných potrubí

3

Oblasti pouûitÌ

�  Akumulace, retence
Po zabalení do vodonepropustné 
folie je možno galerii z modulů 
DRAINFIX Bloc použít jako re-
tenční nebo akumulační nádrž.



DRAINFIX ®Bloc

�  mal· hmotnost 
�   kompaktnÌ tvar 
�   vysok· akumulaËnÌ 

kapacita

V současné době se pro vsakování 
povrchových vod používají ote-
vřené vsakovací příkopy. Použití to-
hoto způsobu vsakování však ome-
zují velké nároky na místo a špatná 
využitelnost povrchu těchto 
příkopů. Tyto negativní vlastnosti 
omezují jejich použití v průmyslové 
a obytné zástavbě. Alternativou 
je použití pozemních štěrkových 
vsakovacích příkopů, kde je štěr-
kové lože zabaleno do geotextilie. 
Hlavní nevýhodou tohoto řešení je 
malá retenční kapacita štěrkového 

Soustavná výstavba stokové sítě, 
její provoz a opravy vyžadují stále 
rostoucí finanční náklady, které 
se mohou promítnout do zvýšení 
poplatků za stočné. Z těchto dů-
vodů orgány státní správy a správci 

stokových sítí doporučují a požadují 
vsakování dešťových vod na místě 
jejich spadu, čímž je možno ná-
klady na zkapacitnění stokové sítě 
ušetřit.

Hospod·rnost
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DRAINFIX Bloc ñ akumulaËnÌ kapacita bÏûn˝ ötÏrkov˝ vsakovacÌ p¯Ìkop 
ñ akumulaËnÌ kapacita

v˝kopek pro DRAINFIX Bloc v˝kopek pro bÏûn˝ ötÏrkov˝ vsakovacÌ p¯Ìkop

P¯ednosti oproti bÏûnÈmu vsakovacÌmu p¯Ìkopu vyplnÏnÈmu ötÏrkem

lože, která činí cca 30 % objemu 
a krátká životnost. Pro dosažení 
stejné retenční kapacity jaké lze 
dosáhnout použitím DRAINFIX 
Bloc je třeba cca 3x více zemních 
prací, odvozu a uložení nadbyteč-
ného výkopku a delších termínů 
realizace.

Retenční kapacita systému 
DRAINFIX Bloc činí více než 
92 % jeho objemu. Malá hmot-
nost a přesné rozměry umožňují 
jednoduché zabudování bez nut-
nosti použití těžké mechanizace. 
Požadavky na plochu jsou výrazně 
nižší a tuto plochu lze dokonce 
dále využívat, například pro 
parkoviště, zelené plochy, hřiště 
apod. Předností je dlouhá životnost 
a funkčnost celého systému. 

Testov·no

Mezní napětí v tlaku:
600 kN/m2

 – svislé zatížení
120 kN/m2

 – vodorovné zatížení

Maximální hloubka uložení až 
7,1 m bez nutnosti ochrany proti 
zemnímu tlaku

Laboratorně stanovená životnost  
s ohledem na dlouhodobou de-
formaci je 50 let

Možno přejíždět těžkou nákladní 
dopravou

DRAINFIX Bloc:

nejúnosnější vsakovací 
systém na trhu

Vsakovací moduly DRAINFIX Bloc 
byly testovány Britským zkušebním 
ústavem pro stavební materiály.



�  Vysok· ˙nosnost

Moduly DRAINFIX Bloc lze sestavovat do vrstev, čímž 
je umožněno použití vsakovacích modulů i při malých 
plošných rozměrech vsakovací galerie.

�   MalÈ n·roky na plochu, vysok· stabilita

Pro dosažení požadovaných 
retenčních objemů se jednotlivé 
moduly DRAINFIX Bloc jednoduše 
navzájem napojí. Tím lze dosáh-
nout stabilního tělesa ve vertikál-
ním i horizontálním směru. Firma 
Hauraton vyvinula na trhu jedi-
nečný způsob spojování modulů. 
Toto jednoduché spojování modulů 
k sobě uspoří čas i náklady.

�   JedineËn· spojovacÌ 
technika bez p¯ÌsluöenstvÌ
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DalöÌ p¯ednosti

Použití v průmyslových plochách 
vyžaduje možnost pojíždění ná-
kladními vozy, což je umožněno 
v případě vhodného zabudování 
modulů DRAINFIX Bloc. Vsakovací 
příkopy s moduly DRAINFIX Bloc 
je možno použít pod komunikace, 
např. pro příjezd požárních vozů.

Při případné změně užívání po-
vrchových ploch nabízí moduly 
DRAINFIX Bloc dvojnásobnou 
jistotu. Plochu nad vsakovacími 
moduly DRAINFIX Bloc je možné 
využívat nejprve pro pojezd osob-
ními vozy. Následně po příslušných 
stavebních úpravách ji lze přejíždět 
i nákladními automobily.
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DRAINFIX ®Bloc
Firma Hauraton poskytuje na vyžá-
dání bezplatný návrh velikosti vsa-
kovacích modulů DRAINFIX Bloc. 

Jednoduše nám zavolejte. Jsme 
připraveni Vám vyjít plně vstříc.

�   Podpora p¯i navrhov·nÌ

Funkčnost vsakovacích příkopů 
bývá omezena vplavenými nečis-
totami, které se usazují na dně 
příkopu. Tento jemný kal omezuje 
vsakovací výkon příkopu. Z tohoto 
důvodu jsou vsakovací moduly 
DRAINFIX Bloc obaleny 
geotextilií, která usazování nečistot 
uvnitř vsakovacích modulů zabrání. 
Rovněž přitékající voda se v ná-
tokové šachtě filtruje. V případě 
nutnosti lze použít kalové jímky 
Aquafix, které přinášené hrubé 
nečistoty spolehlivě zachytí.

�   ZajiötÏnÌ funkËnosti 
pouûitÌm geotextilie
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Přítok do vsakovacích modulů 
DRAINFIX Bloc je uskutečněn přes mul-
tifunkční šachtu DRAINFIX SD 1000. 
Do této šachty může být napojeno více 
přítokových potrubí. Na objednání lze 
šachtu vybavit filtračním košem, který 
zamezuje vtoku připlavených nečistot 
do vsakovacího systému. Tento filtr je 
třeba pravidelně čistit.

Pro předčištění vod větších průtoků je 
vhodné před vtokovou šachtu předsadit 
lapač kalu. V případě nebezpečí přítoku 
povrchových vod znečištěných ropnými 
látkami doporučujeme na přítoku insta-
lovat odlučovat ropných látek.

Multifunkční šachta DRAINFIX SD 
1000 plní více funkcí:

Výtok, bezpečnostní přeliv

Při přítoku větším, než byl uvažovaný 
pro návrh vsakovacích modulů, dojde 
k naplnění retenčního prostoru až po 
jeho horní úroveň. Aby nedocházelo ke 
vzdouvání přitékající vody v přítokovém 
potrubí, lze pro tento případ v odtokové 
šachtě osadit bezpečnostní přeliv, který 
může nadbytečnou vodu odvést do 
dalších záložních vsakovacích modulů 
nebo do kanalizace. 

Řízení odtoku

V případě, že správce kanalizace 
povolí odvedení povrchových vod do 
kanalizační sítě pouze v limitovaném 
množství, je možno v odtokové šachtě 
osadit škrtící clonu, která zajistí, že 
nebude překročen max. povolený odtok. 
Funkce této clony se zohlední při návrhu 
velikosti vsakovacího zařízení.

Odvzdušnění

Pro zlepšení nátokových poměrů u pří-
valového množství vody je možno do 
odtokové šachty osadit odvzdušňovací 
potrubí. Toto potrubí může být osazeno 
i zvlášť.

Kontrola

Další důležitou funkcí multifunkční od-
tokové šachty je kontrola vsakovacího 
procesu a stavu vsakovacího zařízení.

Vtoková i odtoková šachta jsou vyro-
beny z PP. Šachty se skládají ze 3 kusů. 
V případě nutnosti větších hloubek 
je možno použít mezikusy. Šachty je 
možné dle druhu použitých krytů přejíž-
dět nákladními nebo osobními vozy.

�   P¯ipravenÈ napojenÌ na 
 kanalizaci

Moduly DRAINFIX Bloc jsou přizpů-
sobeny pro napojení na kanalizační 
potrubí DN 100/150 mm.
Multifunkční šachtu DRAINFIX SD 1000 
je možno doplnit vtokovými nebo odto-
kovými nátrubky DN 100 až 400.

�   KompletnÌ systÈm s vtoko-
v˝mi, rozdÏlovacÌmi 
a odtokov˝mi öachtami

MultifunkËnÌ öachta 
DRAINFIX SD 1000

variabilita vtoku a výtoku

bezpečnostní přeliv

řízení odtoku

odvzdušnění

kontrola

zachycení nečistot

možnost pojíždění osobními 

i nákladními vozy

3 druhy poklopů

výška 0,7 – 5 m

možnost vložení filtru na 

zachycení nečistot
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DRAINFIX ®Bloc

Naše stavební doporučení jsou obecné návody pro odborné zabudování. 
Zvláštní způsoby zabudování navrhne projektant na základě místních 
podmínek. Vždy je nutno respektovat ustanovení příslušných norem 
a předpisů.

Vsakovací moduly DRAINFIX Bloc se používají pro vsakování nebo ří-
zený odtok dešťových vod. Jejich návrh odpovídá pracovnímu předpisu 
ATV-DVWK-A 138. Návrh se provádí na základě lokálních hydrotechnic-
kých a půdních parametrů.

1.  Vyhloubí se dostatečně rozměrná vsakovací jáma. Stěny jámy se 
v případě nutnosti zabezpečí proti sesuvu. Podle druhu zeminy se 
provede štěrková (písková) vyrovnávací vrstva.

2.  Do výkopové jámy se rozprostře pás geotextilie. Délka tohoto pásu 
je 2 x výška vsakovací galerie + 2 x šířka vsakovací galerie + 50 cm. 
Tato geotextilie se (není-li určeno jinak) se uloží napříč v pruzích pod 
vsakovací galerií. Přesah jednotlivých bočních pásů musí být min. 
50 cm. Galerie se založí tak, aby její podélná osa půlila pás geotexti-
lie. Po vystavění vsakovací galerie se galerie tímto podkladním pásem 
obalí. Nahoře vznikne požadovaný přesah 50 cm. Přesahující okraj 
geotextilie a přesahy bočních pásů se přelepí textilní lepicí páskou. 
Musí se dbát i na pečlivé obalení čel vsakovacích galerií.

3.  Vsakovací moduly se pokládají vždy naplocho. Jednotlivé díly se 
navzájem spojují háky (které jsou součástí modulů), takže vytvoří 
kompaktní celek. Háky, které po sestavení modulů k sobě, přečnívají 
tělesa modulů, se před obalením modulů geotextilií odříznou, aby 
nemohlo dojít k protržení geotextilie. Pokládají-li se moduly do více 

StavebnÌ doporuËenÌ

vrstev (bez vazby nebo s vazbou) používají se pro propojení jednot-
livých vrstev (aby se zamezilo jejich příp. vzájemnému vodorovnému 
posunu) spojovací prvky. Tyto prvky se před uložením horní vrstvy za-
sunou do čtvercových otvorů v horní ploše již usazených modulů. Při 
běhounové pokládce je třeba 1 spojovací prvek pro spojení dvou mo-
dulů, při pokládce na vazbu je potřeba pro spojení 4 modulů (v ploše 
2,4 x 2,4 m) 4 spojovacích prvků. V případě, že jsou předem známé 
polohy napojovacích a odtokových otvorů, vyříznou se tyto kruhové 
otvory ze stěn modulů. Tyto otvory jsou v bočních stěnách modulů 
předznačeny.

4.  Pro odvzdušnění vsakovací galerie se použije nátoková nebo odtoková 
šachta DRAINFIX SD 1000. Vsakovací galerie musí být do těchto šachet 
napojena plastovým potrubím pod její horní úrovní. Nevyužije-li se pro 
odvzdušnění nátoková nebo odtoková šachta, odvětrání se provede 
v protilehlém konci vůči nátoku svislým plastovým potrubím, které se 
protáhne nad terén. Vrch tohoto potrubí se zabezpečí proti vnikání 
nečistot. V případě velkých kubatur vsakovacích galerií se doporučuje 
provést více odvzdušňovacích potrubí. Celkový příčný průřez odvzduš-
ňovacích potrubí musí být min. 75 % plochy nátokových potrubí.

5.  Po osazení vtokové (výtokové) šachty DRAINFIX SD 1000 se geotex-
tilie prořízne v místě připravených napojovacích otvorů. Nebyly-li pře-
dem ve stěnách modulů tyto otvory vyříznuty, vyhledají se pohmatem 
a po proříznutí geotextilie se dodatečně vyříznou. Do otvorů se za-
sune potrubí a okraje geotextilie se oblepí textilní lepicí páskou okolo 
potrubí, aby nedocházelo k vniku nečistot do vsakovacího systému. 
Při větší ploše vsakovacího systému se doporučuje vybudovat více 
nátokových míst, aby se dosáhlo rovnoměrného nátoku vody. 

VsakovacÌ moduly DRAINFIX Bloc se do sebe zah·knou 
za h·ky, kterÈ jsou umÌstÏny na kratöÌch stran·ch 
jednotliv˝ch prvk˘.

PodÈl delöÌ strany se vytvo¯Ì ˙zk· sp·ra.

A B
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StavebnÌ doporuËenÌ

6.  Na vsakovací těleso se rovnoměrně nasype písek, aby při obsypávání 
nemohlo dojít k posunu geotextilie. Prostor okolo vsakovacího tělesa 
se po vrstvách vyplní vodopropustným materiálem, který se zhutní. 
Při obsypu se musí dávat pozor, aby nedošlo k poškození geotextilie. 
Během stavebních prací je nutno dbát, aby do vsakovacího příkopu 
nevnikly nečistoty nebo bahno, které by mohly omezit vsakování vody 
do terénu.

7.  Minimální krycí výška, max. hloubka a počet vrstev vsakovacích 
modulů DRAINFIX Bloc je daná druhem dopravního zatížení. Obecně 
platí, že pokud neurčují stavební předpisy jinak, je min. vzdálenost 
od objektů 6 m, min. vzdálenost vsakovacích modulů DRAINFIX Bloc 
od hladiny podzemní vody je 1 m. Min. vzdálenost od stromů by měla 
činit min. polovinu průměru koruny vzrostlého stromu.

8.  Vsakovací moduly DRAINFIX Bloc se kontrolují v intervalu cca 6 mě-
síců. Filtr v nátokovém koši vtokové šachty se kontroluje a čistí dle 
potřeby, např. 1 x za týden a po každém větším dešti.

9. Vsakovací moduly DRAINFIX Bloc není vhodné používat v jílech 
a jílovitých zeminách, v spraších a sprašovitých půdách a v zeminách 
s rozpukaným podložím.

10. V případě přítokových potrubí větších průměrů (DN více než 150 mm) 
je vhodné vodu z vtokové šachty přivádět do vsakovací galerie ně-
kolika potrubími menších rozměrů (DN 150 mm) tak, aby byl zajištěn 
rovnoměrný nátok vody do galerie.

Po nadzvednutÌ a posunu modulu k sousednÌmu bloku se 
moduly spojÌ i h·ky na delöÌ stranÏ.

Po spojenÌ se nadzdvihnut˝ blok spustÌ na p˘vodnÌ ˙roveÚ 
a je dosaûeno pevnÈho spojenÌ blok˘ ve vöech smÏrech.

C D

Skladby modul˘ DRAINFIX Bloc*
Max. hloubka 

k dolní úrovni 

modulů DRAINFIX 

Bloc

Min. / max. výška 

zeminy nad horní 

úrovní modulů 

DRAINFIX Bloc

Max. počet 

vrstev modulů 

DRAINFIX Bloc

pěší provoz 710 cm 20 / 525 cm 9 – 20

osobní vozy 

(celková hmotnost 

max. 2,5 t)

695 cm 30 / 510 cm 7 – 18

nákladní vozy 

(celková hmotnost 

max. 44 t)

650 cm 85 / 475 cm 4 – 16

* Hodnoty uvedené v tabulce jsou zavislé na úhlu tření okolní zeminy 
a výskytu tlakové podzemní vody. Pro upřesnění prosím kontaktujte 
pracovníky firmy Hauraton.

11.  Retenční nebo akumulační nádrž. Při požadavku použití galerie 
z modulů DRAINFIX Bloc jako retenční nebo akumulační nádrž se 
do stavební jámy rozprostře geotextilie dle bodu 2 tohoto stavebního 
doporučení. Na tuto geotextilii se stejným způsobem rozprostře vodo-
těsná folie tl. 1,5 – 2 mm a na tuto folii se položí 2. vrstva geotextilie. 
Po sestavení celé vsakovací galerie se tato zabalí do vnitřní vrstvy 
geotextilie. Potom se provede obalení celého tělesa vodotěsnou folií, 
jejíž spoje se vodotěsně spojí (lepení, sváření). Nakonec se celé těleso 
obalí vnější geotextilií, která slouží jako ochrana vodotěsné folie před 
poškozením. Při těchto pracech se současně provede napojení nátoko-
vého a odtokového potrubí. Je vhodné instalovat bezpečnostní přepad.
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DRAINFIX ®Bloc

VsakovacÌ modul DRAINFIX Bloc 
s připraveným napojením na potrubí DN 100/150 mm
rozměry: délka 1200 x šířka 800 x výška 330 mm
hmotnost: cca 22 kg
materiál: polypropylen (PP)
barva: černá
únosnost: dle způsobu uložení až 60 t
objednací číslo: 96000

SpojovacÌ prvek DRAINFIX Bloc
pro zamezení vzájemného posunu vrstev modulů DRAINFIX Bloc
rozměry: délka 35 x šířka 35 x výška 100 mm
hmotnost: cca 50 g
materiál: polypropylen (PP)
barva: zelená
objednací číslo: 96110

MultifunkËnÌ öachta DRAINFIX SD 1000
funkce: nátok do systému, zachycení nečistot, regulace odtoku
materiál: polypropylen (PP) 
barva: černá
možnost pojíždění: osobní i nákladní vozy
skladba: těleso šachty DN 1000 mm se zabudovanými stupadly, telesko-
pický nástavec výšky 300 nebo 600 mm s těsněním, plastový poklop třídy 
A nebo litinové poklopy tř. B nebo D 
rozměry: průměr 1000 mm, výška 0,7 až 5 m
hmotnost: dle výšky

Geotextilie
balení: v roli
rozměry: délka v roli 100 m, šířka role 2 m
hmotnost: cca 200 g/m2

objednací číslo: 96120

Geotextilie
balení: metráž
rozměry: šířka 2 m, délka dle požadavků daných projektem
hmotnost: cca 200 g/m2

objednací číslo: 96130

MultifunkËnÌ öachta DRAINFIX SD 1000 s p¯ÌsluöenstvÌm

typ objednací číslo 

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 0,7 m 96700

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 1,2 m 96710

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 1,45 m 96720

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 2 m 96730

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 2,5 m 96740

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 3 m 96750

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 3,5 m 96760

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 4 m 96770

multifunkční šachta DRAINFIX SD 1000, 
průměr 1000 mm, výška 5 m 96780

teleskopický nástavec DN 600 mm, výška 300 mm  96800

teleskopický nástavec DN 600 mm, výška 600 mm  96810

kruhový plastový poklop tř. A, DN 600 mm 96820

kruhový litinový poklop BEGU tř. B, DN 600 mm 96830

kruhový litinový poklop BEGU tř. D, DN 600 mm 96840

äkrticÌ clona
statická škrticí clona pro výtokovou šachtu, DN 100 mm, s bezpečnostním 
přelivem
objednací číslo: 96370

Technick· data

D·le nabÌzÌme

Vsakovací moduly DRAINFIX-Twin
Přednosti:
� velk· akumulaËnÌ schopnost 
� minim·lnÌ n·roky na zemnÌ pr·ce 

a prostor
� moûnost revizÌ a ˙drûby
� moûnost vyuûitÌ ploch nad vsakovacÌmi 

moduly pro pojÌûdÏnÌ lehk˝mi 
dopravnÌmi prost¯edky

� jednoduch· a rychl· v˝stavba
� stavebnicov˝ systÈm
� moûno prodluûovat na libovolnou dÈlku
� variabilita zp˘sobu pokl·dky
� jednoduch· doprava
� malÈ dopravnÌ n·klady
� mal˝ dopravnÌ objem 
� na 1 paletÏ je sloûen˝ objem 8 m3 

akumulaËnÌho prostoru

� Pro vsaky dešťových vod s možností vyu-
žívání plochy nad vsakovacími moduly pro 
pojíždění lehkými dopravními prostředky
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D·le nabÌzÌme

Přednosti:
� z betonu armovanÈho sklenÏn˝mi vl·kny
� vysok· stabilita, redukovan· hmotnost
� vysok· pevnost v tahu za ohybu
� se sp·dem a beze sp·du dna
� r·my z pozinkovanÈ nebo nerezovÈ oceli
� odolnÈ mrazu a solance
� lehce utÏsnitelnÈ sp·ry
� velkÈ mnoûstvÌ kryt˘
� kompletnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
� svÏtlosti ûlab˘ 100, 150, 200, 300, 400, 

500 mm
� vyr·bÌ se i v mal˝ch stavebnÌch v˝ök·ch

Odvodňovací žlaby FASERFIX
�   Žlaby určené k rychlému a spolehlivému 

odvádění vody z povrchů komunikací 

(přístavy, překladiště, parkoviště, čerpací 

stanice PHM, nádraží, silnice, letiště, 

elektrárny, skladové plochy, vojenské 

prostory apod.) nebo k odvádění vody 

u obytných, zahradních a hospodářských 

staveb (vjezdy do garáží, dvory, terasy, 

zahrady apod.). Dobře odolávají dlouho-

dobému zatížení. 

�   Jsou vyrobeny z betonu plněného skleně-

nými vlákny, které je možno zatěžovat až 

do třídy únosnosti F (900 kN).

Přednosti:
� superlehkÈ, bezproblÈmov· doprava
� jednoduch· a rychl· pokl·dka
� pro ve¯ejnÈ i neve¯ejnÈ plochy do 

t¯. zatÌûenÌ E 600 kN
� vysok· chemick· odolnost, mrazu-

vzdornost a odolnost proti solance
� vysok· stabilita a funkËnost
� kompletnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
� ûlaby z PE HD, bez nebo s ocelov˝m 

r·mem
� svÏtlosti ûlab˘ 100, 150, 200, 300 mm

Odvodňovací žlaby RECYFIX
�   Díky malé hmotnosti lze žlaby RECYFIX 

snadno transportovat a instalovat. Tyto 

žlaby jsou zároveň ve všech parametrech 

plně srovnatelné se všemi ostatními po-

dobnými odvodňovacími systémy. Ideální 

žlab pro instalaci svépomocí! 

�   Žlaby Recyfix jsou zhotoveny ze PE HD. 

Tento materiál se vyznačuje vysokou 

chemickou odolností, mrazuvzdorností 

a odolností proti solance. Je stabilizován 

proti UV záření. Žlaby jsou 100% recyklo-

vatelné.

Přednosti:
� superlehkÈ
� jednoduch˝ transport
� rychl· a jednoduch· pokl·dka
� podÌl travnÌho porostu 90 %
� vysoce zatÏûovatelnÈ aû 200 t/m2

� odolnÈ p˘sobenÌ povÏtrnostnÌch vliv˘
� p¯ÌmÈ vsakov·nÌ deöùov˝ch sr·ûek
� uzav¯en· ochrana povrchu terÈnu, ne-

doch·zÌ k tvorbÏ struûek a v˝mol˘
� ochrana proti erozi
� moûnost p¯ejÌûdÏnÌ osobnÌmi 

i n·kladnÌmi vozy
� vyr·bÌ se ve variantÏ Standard nebo 

Super

Zatravňovací panely RECYFIX
�   Zatravňovací panely RECYFIX umožňují 

pojíždění zatravněných ploch při 90% 

podílu zeleně, který umožňuje optimální 

vsakování srážkových vod. Díky promyš-

lené konstrukci je možné panely zatížit až 

na 200 t/m2. Zvláště vhodné pro občasné 

pojíždění parkovacích ploch, teras, ze-

lených městských ploch, okolí stromů, 

campingových ploch nebo zpevnění 

břehů a svahů. 

�   Zatravňovací panely RECYFIX jsou vyro-

beny ze 100% recyklovatelného polyety-

lénu s UV stabilizátorem.
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