
• Instalacje w nawierzchni

• Profile elektroinstalacyjne pod przewody 

UPORZĄDKOWANE 
INSTALACJE

KANAŁY INSTALACYJNE HAURATON 

Hale 
wystawowe

Zakłady 
produkcyjne

Stadiony



• ICE Kraków - Kraków



• Wisla Stadium - Crakow - Poland

• Warsaw Spire Office Building - Warsaw - Poland 

• Stadion PGE Narodowy, Warszawa 

• Prototypownia Volvo, Wrocław

• Stadion Wisła Kraków,
Kraków

• ICE Kraków Centrum 
Konferencyjne, Kraków 

KANAŁY 
INSTALACYJNE 
BEZPIECZNE,
SPRAWDZONE, 
WYDAJNE.

Obiekty referencyjne w Polsce

Stadion Energa, Gdańsk

Stadion KGHM, Lubin

ICE Kraków Centrum Konferencyjne, 

Kraków Hala produkcyjna, Jasin 
Stadion Henryka R eymana,  Kraków 
Stadion Miejski,  Łódź

Prototypownia VOLVO, Wrocław

Realizacje



KANAŁY INSTALACYJNE 
na Stadionie Energa w Gdańsku 

Jednym z głównych założeń powstałego w Gdańsku stadionu było 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla sportowców i widzów oraz 
wykorzystanie nowoczesnych, niezawodnych produktów i technologii do jego 
budowy. 
Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zasugerowaliśmy poprowadzenie 
kanałów instalacyjnych z wnętrza stadionu na zewnątrz. Wozy transmisyjne 
na parkingu mają możliwość podłączenia i  poprowadzenia instalacji 
kablowych pod nawierzchnią, a nie na powierzchni placu. Duże i głębokie 
kanały dają możliwość umieszczenia wielu ciągów kablowych. W ten sposób 
zabezpieczona nawierzchnia parkingu, usprawnia ruch i minimalizuje ryzyko 
kolizji komunikacyjnych. 
Na Stadion w Gdańsku dostarczyliśmy również koryta odwadniające 
wewnątrz areny. Nasz dział techniczny opracował specjalne rozwiązanie z 
zastosowaniem korytek z dodatkowym systemem kotwiącym EP. W dnie 
korytek znajdują się osłonięte tuleją z tworzywa otwory, przechodzące na 
wylot w poprzek korytek (po 2 szt. na 1 mb). Przekładane przez nie pręty 
stalowe dodatkowo zabezpieczają korytko przed skutkami działania drgań i 
sił poziomych występujących w silnie obciążanych nawierzchniach. Tak 
przygotowany system zapewnia trwałe i bezpieczne odprowadzenie wody.



TWOJE KORZYŚCI

KANAŁY 
INSTALACYJNE 
FASERFIX®KS

Korzyści w pigułce

WYSOKA STABILNOŚĆ

∙ maksymalna stabilność boczna
∙  grube ścianki koryt dla lepszej 

stabilności
∙ montaż w nawierzchni asfaltowej,

aż do kl. E 600

 = BEZPIECZEŃSTWO / 
TRWAŁOŚĆ

UNIKALNE POKRYWY ŻELIWNE

∙  powłoka KTL
∙  anty-poślizgowa struktura
∙  ekstremalnie wytrzymałe
∙  łatwe wpinanie i wypinanie rusztów - system SIDE-LOCK
∙  różnorodny wybór pokryw: pełne, z otworami lub z dodatkowym otworem na kable

= ELASTYCZNOŚĆ / BEZPIECZEŃSTWO 

DUŻA POWIERZCHNIA 
PRZEKROJU 
POPRZECZNEGO

∙  przestrzeń dla kabli i przewodów
∙  możliwość ułożenia na dwóch

poziomach

= ELASTYCZNOŚĆ 

PROFIL 
ELEKTROINSTALACYJNY 
POD PRZEWODY

·

·

 możliwość ułożenia kabli na dwóch
poziomach
 łatwiejsze układanie i dostępność
kabli

= ELASTYCZNOŚĆ 

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI

∙  beton wzmocniony włóknem
∙ możliwość instalowania systemu bez
pokryw

∙  odporność ogniowa - klasa A1
(niepalne)

= BEZPIECZEŃSTWO / 
TRWAŁOŚĆ 

MOCNE RAMY + 
BEZŚRUBOWE MOCOWANIE 
RUSZTÓW SIDE-LOCK

∙ wymiar ramy 20 mm x 20 mm,
głębokość posadowienia pokryw
20 mm

∙  stabilne połączenie ram z korytem
∙  8 punktów mocowania rusztów
∙  dodatkowe zabezpieczenie przed

horyzontalnym przesuwaniem się
pokryw

∙  90% oszczędności czasu przy 
montażu rusztów

∙ łatwe wpinanie i wypinanie rusztów, 
wystarczy jedno narzędzie - wkrętak 

 = BEZPIECZEŃSTWO / 
OSZCZĘDNOŚCI 



Pióro - wpust

Bezpieczne 
łączenie .

1

2

3 Pokrywa pełna

ROZWIĄZANIE

Uporządkowane i ukryte instalacje kablowe, łatwo 
dostępne przez cały czas



MNIEJSZA WAGA - 
ŁATWY MONTAŻ

∙  lekkie korytka
∙  łatwy transport i montaż

= OSZCZĘDNOŚCI

RAMY KORYTA

∙  tworzywo z recyklingu
∙  zabezpieczenie przed

przesuwaniem wzdłużnym  

= BEZPIECZEŃSTWO 

MATERIAŁ  

∙  RECYFIX - odporny na uszkodzenia
∙  elastyczny i wytrzymały

∙

∙

wytrzymuje duże natężenia ruchu
i różnice temperatur
 korpus wykonany w 100% z
recyklingu, podlega recyklingowi
w 100%

∙ nie przewodzi prądu
∙  korpus korytka może być

przycinany i nawiercany

= WYDAJNOŚĆ 

PEŁNA POKRYWA ŻELIWNA Z 
OTWOREM NA KABLE

∙ powłoka KTL
∙ prosty sposób otwierania

pokryw

= ELASTYCZNOŚĆ

TWOJE KORZYŚCI

KANAŁY 
INSTALACYJNE
RECYFIX®PRO

Korzyści w pigułce

PROFIL 
ELEKTROINSTALACYJNY 
POD PRZEWODY

·

·

 możliwość ułożenia kabli na dwóch
poziomach
 łatwiejsze układanie i dostępność
kabli

= ELASTYCZNOŚĆ 

UNIKALNE POKRYWY ŻELIWNE

∙  powłoka KTL
∙  anty-poślizgowa struktura
∙  ekstremalnie wytrzymałe
∙  różnorodny wybór pokryw: pełne, z otworami lub z dodatkowym otworem na kable 

= ELASTYCZNOŚĆ / BEZPIECZEŃSTWO 



Pióro - wpust

Uszczelnienie 

3 Pokrywa pełna

1

2

ROZWIĄZANIE

Uporządkowane i ukryte instalacje kablowe, łatwo 
dostępne przez cały czas

100 % WOLNE OD KOROZJI



• Stadion Wembley, Londyn, Wielka Brytania

SZYBKA INSTALACJA,  
ŁATWY DOSTĘP,  
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU.



FASERFIX 

Ścianka czołowa, 
pełna, 
ocynkowana

System tras 
kablowych, 
ocynkowany, do 
prowadzenia 
różnego rodzaju 
kabli oraz mediów.

Korytko z betonu włóknistego, z ramami stalowymi, 
z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem 
SIDE-LOCK, łączone systemem pióro-wpust, zgodne 
z normą PN EN 1433, posiadające dopuszczenie 
DWU

Pokrywa pełna z otworem, żeliwna, z powłoką KTL, 
o powierzchni antypoślizgowej oraz wysokiej wytrzymałości.

Zaślepka do otworu kablowego dla 
pokrywy żeliwnej, z powłoką KTL, 
czarna.

Pokrywa pełna z otworem, żeliwna, z powłoką KTL, 
o powierzchni antypoślizgowej oraz wysokiej
wytrzymałości.

TECHNICZNIE PERFEKCYJNE. 
DOSTOSOWANE DO TWOICH 
POTRZEB. 
Skorzystaj z gotowego produktu, który możesz dostosować do  
indywidualnych rozwiązań. 

Zalety tego rozwiązania to wysoka jakość materiału, rama żeliwna 
zabezpieczona przed korozją, system SIDE-LOCK, a także liczne opcje 
pokryw z żeliwa sferoidalnego.

Informacje techniczne



RECYFIX 

System tras kablowych, 
ocynkowany, do 
prowadzenia różnego 
rodzaju kabli oraz mediów.

Pokrywa pełna, żeliwna, z 
powłoką KTL, o powierzchni 
antypoślizgowej oraz 
wysokiej wytrzymałości.

Korytka wykonane z tworzywa, z ramami 
stalowymi, łączone systemem pióro-wpust, 
zgodne z normą  PN EN 1433, posiadające 
dopuszczenie DWU

Pokrywa pełna z otworem, żeliwna, z powłoką 
KTL, o powierzchni antypoślizgowej oraz wysokiej 
wytrzymałości.

Zaślepka do 
otworu kablowego 
dla pokrywy 
żeliwnej, 
z powłoką KTL, 
czarna.

Ścianka 
czołowa, pełna, 
ocynkowana



Ocynkowana rama:
wysokość 40 mm

Ocynkowana rama: 
wysokość 20 mm

Zintegrowana rama z 
tworzywa: wysokość 40 mm

E 600; ekstremalne 
obciążenia i wysokie 
siły dynamiczne

• NW 150

• NW 200

• NW 300

• NW 400

• NW 500

Klasy obciążenia są określone przez normę PN EN 1433 
i ustandaryzowane jako klasa A 15 to F 900.  
Podane wartości odnoszą się do obciążenia testowego 
w kiloniutonach (kN).

Szerokości nominalne: Klasa obciążenia:

KANAŁY 
INSTALACYJNE 
FASERFIX®SUPER
korytka z betonu zbrojonego włóknem, z ramą 
ocynkowaną o wysokości 40 mm

E 600; ekstremalne 
obciążenia i wysokie 
siły dynamiczne
C 250; strefy o 
średnim lub 
umiarkowanym 
natężeniu ruchu

• NW 150

• NW 200

• NW 300

Szerokości nominalne: Klasa obciążenia:

KANAŁY 
INSTALACYJNE 
FASERFIX®KS
korytka z betonu zbrojonego włóknem, z 
ramą ocynkowaną o wysokości 20 mm

C 250; strefy o 
średnim lub 
umiarkowanym 
natężeniu ruchu

• NW 200

• NW 300

KANAŁY 
INSTALACYJNE 
RECYFIX®PRO

Szerokości nominalne: Klasa obciążenia:

korytka z tworzywa ze zintegrowaną ramą
o wysokości 20 mm
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Wsparcie

3. Oferta

Opracowujemy dla Ciebie 
wszystko co jest potrzebne 
do złożenia zamówienia.

4. Work preparation

Przygotowujemy dla Ciebie wszystkie 
indywidualne dokumenty, rysunki. 
Następnie, jeśli jest taka potrzeba, 
wspieramy Cię na terenie budowy.

1. Konsultacje

Pomagamy dobrać odpowiedni system 
dla potrzeb Twojego projektu, w 
oparciu o naszą wiedzę i know-how.

2. Planowanie

Szukamy indywidualnych rozwiązań. 
Dopasowujemy nasze produkty tak, aby 
komponowały się z całością Twojego 
projektu.

MNIEJ  STRESU,   
WIĘCEJ  WSPARCIA.

Pomagamy w rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, opracowujemy rozwiązania specjalne, dobieramy, 
planujemy, obliczamy. Doradzamy nie tylko w wyborze najlepszych rozwiązań, ale także pomagamy przy 
tworzeniu specyfikacji technicznych i realizowaniu projektów, po to, abyś Ty mógł zaoszczędzić czas. 

Wspieramy Cię na wszystkich etapach projektu - od konsultacji, aż po doradztwo techniczne na 
terenie budowy.



HAURATON Polska sp. z o.o. 
Ostrowska 398

61-312 Poznań

Polska

Tel. +48 61 66 25 444

hauraton@hauraton.com.pl

www.hauraton.com.pl
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