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MONOTEC+
Odwodnienie szczelinowe monolityczne
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produkt długowieczny+

+ obniżenie kosztów

=
SZYBKA

INSTALACJA

„Gotowy do zamontowania, 
prefabrykowany system 
odwadniający. Łatwość instalacji 
przyspiesza moją pracę i pozwala 

na terminowe wykonanie prac.“



GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ
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CENTRA LOGISTYCZNE

WJAZDY O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU

STACJE BENZYNOWE

RYNKI, PLACE, DEPTAKI



NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

∙  łatwe czyszczenie - możliwość 
płukania przez skrzynkę 
rewizyjną

∙  trwały i wytrzymały system 
o estetycznym wyglądzie

∙  szybkość zabudowy daje 
oszczędność czasu i kosztów

=  OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW, 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

DUŻA ODPORNOŚĆ

∙  wysoka odporność na mróz i sól 
odladzającą oraz promieniowanie 
UV

∙  wytrzymałość na duże różnice 
temperatur

∙  odporność na działanie 
agresywnych substancji 
chemicznych 

=  GWARANCJA JAKOŚCI

WYSOKA STABILNOŚĆ MONOLITYCZNEJ KONSTRUKCJI

∙ monolityczne korytko w gotowej prefabrykowanej, żelbetowej obudowie
∙ wysoka jakość wykonania poszczególnych elementów
∙ odporne na nieustanny ruch uliczny
∙ gotowa obudowa ułatwia zabudowę 

= GWARANCJA DŁUGOWIECZNOŚCI
 

TRWAŁE ROZWIĄZANIE

∙  modyfikowane tworzywo 
techniczne z dodatkiem włókna 
szklanego (PP-GF)

∙  odporne na duże obciążenia 
i wzmożone natężenie ruchu 
w codziennym użytkowaniu 

=  GWARANCJA WYKONANIA

DOSKONAŁE PARAMETRY
HYDRAULICZNE

∙  liczne szczeliny wlotowe 
usytuowane poprzecznie 
do koryta

∙  duża powierzchnia szczeliny 
wlotowej z wzorem FIBRETEC®

∙  duża pojemność dzięki głębokiej 
konstrukcji kanału 

= BEZPIECZEŃSTWO

BENEFITY Z ZASTOSOWANIA

MONOTEC+
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wysokiej jakości żelbetowa 
obudowa – beton C50/60 

monolityczna
konstrukcja koryta

DEDYKOWANE
przy częstym ruchu kołowym, dużych obciążeniach jak np. obszary
komunikacyjne w przemyśle, drogi i stacje benzynowe.

1
wysoka odporność chemiczna 

tworzywa technicznego
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ZOPTYMALIZWANA
POWIERZCHNIA WLOTOWA
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Budowa szczelin wlotowych FIBRETEC pozwala na  
efektywny odbiór dużych ilości spływających 
wód opadowych.

Zastosowanie monolitycznego odwodnienia liniowego z licznymi szczelinami 
wlotowymi FIBRETEC

Na obszarach utwardzonych, a zwłaszcza na obszarach 

ze spadkiem terenu, ważnym elementem systemu 

odwadniania jest powierzchnia wlotowa samego kanału.

Nawet przy niewielkim nachyleniu terenu woda 

deszczowa spływa w kierunku odwodnienia ze 

zwiększoną prędkością. Aby uniknąć niekontrolowanego 

podtopienia budynku, system odbierający deszczówkę 

musi wyróżniać się wysoką wydajnością. Duży wpływ 

na zdolność do przechwycenia spływającej wody 

powierzchniowej ma w szczególności szerokość i kształt 

powierzchni wlotowej odwodnienia. Liczne szczeliny 

wlotowe, usytuowane poprzecznie do koryta pozwalają 

na sprawne i skuteczne zebranie nawet bardzo dużej 

ilości spływającej wody.
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Zastosowanie odwodnienia z wąskimi szczelinami wzdłużnymi i mostkami

Zastosowanie wąskich szczelin wlotowych może 

znacząco obniżyć możliwości efektywnego zebrania 

spływającej wody deszczowej. Podczas obfitych opadów, 

napływ wody może być tak intensywny, że może ona 

przelać się przez zbyt wąskie szczeliny i przepłynąć dalej. 

Szczególnie, kiedy ciąg odwodnienia jest przerywany 

powierzchnią nieprzepuszczalną/zabudowaną.

Odpowiednio dobrany system odwadniający pozwala 

na skuteczne zebranie wód opadowych i zabezpiecza 

budynek nawet podczas występowania ekstremalnych 

zjawisko pogodowych.



ESTETYCZNY WIZUALNIE
WZÓR FIBRETEC

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 

∙  wykonane z wysokogatunkowego 
tworzywa technicznego

∙  poliamidowe szczeliny wlotowe 
FIBRETEC® o eleganckim wzorze 
są zoptymalizowane hydraulicznie 
i posiadają antypoślizgową 
powierzchnię 

=  GWARANCJA DŁUGIEGO 
UŻYTKOWANIA

WYTRZYMAŁOŚĆ 

∙  wysoka wytrzymałość na mróz, 
sól odladzającą i promieniowanie 
UV

∙  odporność na działanie dużych 
różnic temperatur 

=  TRWAŁOŚĆ

NAGRODZONE 
WZORNICTWO 

∙  szczeliny wlotowe FIBRETEC® 
zostały uhonorowane nagrodą 
FOCUS OPEN DESIGN AWARD

∙  nominowane do nagrody 
GERMAN Design Award 

=  PRODUKT WYSOKIEJ 
JAKOŚCI
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ZOPTYMALIZOWANA
POJEMNOŚĆ HYDRAULICZNA KORYT
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Wielkość nominalna Wysokość Powierzchnia
przekroju

poprzecznego

Pojemność/
Kanał

100 mm 230 mm 190,5 cm2 19,1 l

100 mm 280 mm 245,5 cm2 24,6 l 

MONOTEC+

NW 100, Typ 230 

190.5
cm2 

NW 100, Typ 280 

245.5
cm2

Pojemność hudrauliczna
ograniczona konstrukcja produktu

System pozwala na odprowadzenie wody deszczowej nawet 
z dużych powierzchni. Wysoka wydajność hydrauliczna 
i kształt korytek zapewniają dodatkową pojemność retencyjną. 
Zastosowanie kanałów MONOTEC+ wymaga zastosowania 
mniejszej ilości studzienek oraz podłączeń.



MONOTEC+
ODWODNIENIE W PREFABRYKOWANEJ OBUDOWIE
ŻELBETOWEJ, GOTOWE DO MONTAŻU

PREFABRYKOWANA OBUDOWA

∙  brak konieczności wykonywania 
obudowy na miejscu inwestycji 
pozwala na oszczędność czasu 
i kosztów

∙  zbrojony beton wysokiej klasy 
C50/60/ XF4, XA3 daje gwarancję 
stabilności i wytrzymałości

 

= WYGODA I STABILNOŚĆ

PRZEWIDYWALNOŚĆ I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

∙  stała receptura betonu
∙  proces produkcji odbywający się w stałych i kontrolowanych warunkach
∙  możliwość dopasowania obudowy żelbetowej do wymagań Inwestora (np. 

nadanie barwy, tekstury, modyfikacje kształtu)
∙  wykonanie odwodnienia na konkretną długość (docięcie na długość 

odwodnienia na placu budowy spowoduje, że zastosowane zbrojenie 
nie będzie posiadało odpowiedniej otuliny, a więc będzie potencjalnym 
miejscem wystąpienia korozji. Na etapie produkcji, element wykonywa-
ny jest od razu na dowolną długość, zbrojenie odpowiednio przycięte, 
a wszystkie elementy konstrukcyjne dopasowane do pożądanej długości) 
 

= PEWNY I DOPASOWANY PRODUKT

PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I POWTARZALNOŚĆ PRODUKCJI

∙  w przypadku montażu odwodnień liniowych, gdzie obudowę betonową 
wykonuje się na placu budowy, odpowiedzialność za system jest 
podzielona pomiędzy Producenta i Wykonawcę. W przypadku odwodnienia 
liniowego z prefabrykowaną obudową żelbetową za całość systemu 
odpowiada jego Producent

∙  prefabrykacja jest procesem, który jako jedyny pozwala na osiągnięcie 
w pełni powtarzalnych produktów wysokiej jakości 

= PEWNY I DOPASOWANY PRODUKT

W PRZECIWIEŃSTWIE DO ZABUDOWY ODWODNIEŃ LINIOWYCH NA PLACU 
BUDOWY, PREFABRYKACJA KORYTA ODWODNIENIA WRAZ Z ŻELBETOWĄ 
OBUDOWĄ DAJE SZEREG ZALET, Z KTÓRYCH JAKO NAJWAŻNIEJSZE NALEŻY 
WYMIENIĆ:
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PREFABRYKOWANA OBUDOWA
TO NOWE MOŻLIWOŚCI
PREFABRYKACJA OBUDOWY ŻELBETOWEJ POZWALA 
NA DOPASOWANIE JEJ WŁAŚCIWOŚCI DO WYMAGAŃ INWESTYCJI

WYBARWIENIE OBUDOWY ZGODNIE 
Z INDYWIDUALNYM ZAMÓWIENIEM

DOPASOWANIE PARAMETRÓW – NP. WYSOKOŚCI 
OBUDOWY ŻELBETOWEJ DO WYMOGÓW INWESTYCJI

NADANIE NIEBANALNEJ FAKTURY, 
ANTYPOŚLIZGOWA NAWIERZCHNIA, WYZNACZENIE OBSZARU
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obudowa betonowa 
barwiona na kolor antracyt

obudowa betonowa barwiona na kolor 
antracyt z fakturą ryflowaną

obudowa betonowa z fakturą ryflowaną



Monolityczne, prefabrykowane odwodnienie szczelinowe, ze szczelinami 
poprzecznymi PA-GF.

MONOTEC+
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1

Kanały RECYFIX®MONOTEC wykonane  
z modyfikowanego tworzywa technicznego, 
zgodne z normą PN-EN 1433 i certyfikatem CE

2

Studzienka ze stali ocynk. z możliwością podłączenia do 
kanalizacji DN 200. Ruszt z możliwością demontażu, wykona-
ny z modyfikowanego tworzywa technicznego, zapewniający 
dostęp do kanału.

3

Adapter do połączenia różnych typów kanałów ze studzienką.
 

4

Ścianka czołowa pełna do studzienki.
 

5

Ścianka czołowa pełna.

6

Ścianka czołowe z króćcem DN 100.

RECYFIX®MONOTEC
Monolityczny system odwodnienia dla silnie eksploatowanych obszarów ruchu.

RECYFIX®MONOTEC odpowiada normie PN-EN 1433 i znajdują 
zastosowanie dla następujących klas obciążeń:

Klasa A 15

Klasa B 125

Klasa C 250

Klasa D 400

W razie wątpliwości należy wybrać klasę wyższą.

5
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3

4

6

MONOTEC+ odpowiada normie PN-EN 1433  
i znajdują zastosowanie dla następujących klas obciążeń:
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  prefabrykowana 
obudowa skraca czas 
prac na budowie

2
  odcinki 4 i 1 metrowe 
pozwalają na szybkie 
układanie długich 
ciągów

3
  szczeliny wlotowe 
wykonane 
z modyfikowanego 
tworzywa technicznego, 
zgodne z normą 
PE-EN 1433 
i certyfikatem CE

1

2

3

4 m
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Długość
mm

Szerokość
mm

Wysokość
mm

Przekrój poprzeczny
cm2/m

Pow. wlotowa 
cm2/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 230 1000 360 328 190 190,5 240,0 - 39231PL

typ 230 4000 360 328 190 190,5 1000,0 - 39234PL

typ 280 1000 360 328 245 372,0 350,0 - 39281PL

typ 280 4000 360 328 245 372,0 1400,0 - 39284PL

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica 
trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

MONOTEC+ typ 230
MONOTEC+ typ 280

typ 280, 1000 mm

typ 230, 1000 mm
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Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

studzienka, DN 200* 500 360 604 250,0 - 39205PL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,7 264 28063

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 230 - 150 224 0,5 - 36080

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 230 - 150 224 0,7 - 36090

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 280 - 150 274 0,6 - 36082

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 280 - 150 274 0,8 - 36092

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego, typ 230, 
z zestawem śrub, ocynk.

- 216 283 1,1 - 36032

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego,
typ 280, z zestawem śrub, ocynk.

- 216 283 1,0 - 36037

uchwyt z główką podnoszoną - - - - - RD00

profil formujący fugę do korytek typu 230 5 340 283 0,02 - 39237PL

profil formujący fugę do korytek typu 280 5 340 323 0,02 - 39287PL

przycinanie na dowolną długość 891P

przycinanie pod kątem (na 1 połączenie konieczne 2 cięcia) 892P

wiercenie otworów 893P

montaż króćca 894P

*Do studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.

Wyposażenie dodatkowe

ścianka czołowa z króćcem
DN 110, ocynk., typ 230

adapter do podłączenia studzienki / kanału
inspekcyjnego, typ 230, z zestawem śrub, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarnystudzienka, DN 200
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Tel. +48 601 704 353
biuro@hauraton.com • www.hauraton.com.pl

HAURATON Polska sp. z o.o. • ul. Ostrowska 398 • 61-312 Poznań
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