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RECYFIX®HICAP G
System RECYFIX® HICAP® to perfek-

cyjne połączenie dyskretnej, prostej formy 
i funkcjonalności.  Odejście od trakcyjnych 
szerokich rusztów na rzecz wąskiej, pra-
wie niewidocznej szczeliny. Odwodnienie  
RECYFIX®HICAP® wpisuje się idealnie w pro-
jektowanie atrakcyjnych przestrzeni i obiek-
tów o podwyższonych wymaganiach este-
tycznych, ale polecany jest również jako wy-
jątkowo wytrzymały na wysokie obciążenia 
kanał retencyjno-odwodnieniowy. 

Zalety systemu RECYFIX® HICAP G: 
Wąskie szczeliny wlotowe

dyskretna linia systemu odwadniającego;• 
wykonane z wysokiej jakości żeliwa sfero-• 
idalnego EN GJS-500-7,;
możliwość układania po łuku;• 
przeznaczone do wszystkich rodzajów na-• 
wierzchni;
brak widocznej opaski betonowej; • 
wytrzymałość do klasy obciążenia F900.• 

Korpusy korytek wykonane z tworzywa 
pochodzącego z recyklingu

materiał PE-PP – 100 % recyklingu;• 
bardzo lekkie, a jednocześnie wyjątkowo• 
wytrzymałe korpusy korytka.

Duże możliwości retencji
odwodnienie i retencja w jednym produk-• 
cie;
wysoka pojemność, zróżnicowany wybór  • 
szerokości nominalnych od 100 do 300 mm;
system wyposażony w adaptery połącze-• 
niowe umożliwiające układanie wyjątkowo 
długich ciągów ze zmienną szerokością 
nominalną.

RECYFIX®PRO z rusztem FIBRETEC®

System RECYFIX®PRO  to unikalny system 
odwodnień wykonany z tworzywa PP-PP 
oraz PA-GF. Nagradzane wzornictwo rusztów 
FIBRETEC® oraz zachowane optymalne pa-
rametry, wynoszą korytka RECYFIX®PRO na 
wyższy poziom odwadniania. 

Zalety systemu RECYFIX®PRO:  
Innowacyjne ruszty FIBRETEC®

wzornictwo uhonorowane w konkursie  • 
Focus Open w Stuttgarcie, gdzie ruszt 
szczelinowy FIBRETEC® otrzymał srebrną 
statuetkę za innowacyjne rozwiązanie 
w zakresie designu;
unikatowe tworzywo konstrukcyjne;• 
odporne na korozję i działanie warunków • 
atmosferycznych.

DACHFIX®RESIST 
Odwodnienie DACHFIX® RESIST dedykowa-

ne do odwadniania tarasów, dachów płaskich. 
Lekkie korytka wykonane z tworzywa, odporne 
na wpływ warunków atmosferycznych.

Zalety systemu DACHFIX®RESIST:
Indywidualne rozwiązania projektowe

możliwość wykonania połączeń kątowych;• 
szeroki wybór rusztów;• 
nowoczesny design.• 

Długotrwałe, niezawodne działanie
materiał wytrzymały na mróz, sól odladza-• 
jącą,  podmakanie, działanie promieni UV, 
odporny na korozję;
nie zmienia barwy;• 
korytka DACHFIX• ® są odporne na działa-
nie każdego rodzaju warunków atmosfe-
rycznych.

HAURATON Polska
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Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w zakresie tworzenia systemów zagospo-
darowania wód opadowych firma HAURATON Polska łączy funkcjonalność i nowoczesny de-
sign. Zaproponowane do konkursu produkty to przemyślane rozwiązania, skonstruowane tak, 
aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję, a jednocześnie oferowały ciekawe wzornictwo. Pro-
ponowane przez HAURTON systemy cieszą się uznaniem również ze względu na dbałość 
o proekologiczną produkcję swoich produktów. Postanowiliśmy zaproponować cztery różne 
systemy, które, jak liczymy, będą inspiracją do nowego spojrzenia na odwadnianie terenów.      
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www.hauraton.com.pl

HAURATON jest czołowym 
europejskim producentem 
systemów zagospodarowania 
wód opadowych. 

Kontakt:
Maciej Pawlak
Inzynier ds. techniczno-projektowych
tel.: 601 541 626
maciej.pawlak@hauraton.com.pl

FASERFIX®BIG BL
Odwodnienie FASERFIX®BIG BL  to sys-

tem przeznaczony na obszary intensywnie 
eksploatowane. Główną zaletą korytek FA-
SERFIX®BIG BL jest  zintegrowana z koryt-
kiem betonowa opaska, która zapewnia nie-
zwykle szybki czas układania nawet bardzo 
długich ciągów odwodnienia liniowego. 

Zalety systemu FASERFIX®BIG BL:
Korytka długości 4 i 1 m 

sprawna instalacja długich ciągów dzięki • 
4-metrowym odcinkom.

Solidna, gotowa opaska betonowa
doskonała stabilność boczna ze statyczną • 
wytrzymałością na obciążenia podczas 
hamowania odpowiednio do SLW 60 zgod-
nie z DIN 1072;
podczas montażu nie jest konieczne wy-• 
konywanie prac związanych z zabudową 
opaski betonowej;
wysoka jakość wykonania – korytka wraz • 
z zabudową wykonane z betonu C 40/50, 
o wysokich walorach architektonicznych;
4-metrowy prefabrykowany, samonośny • 
element;
szeroka gama rusztów żeliwnych, w tym • 
unikalny ruszt kratowy GUGI.


