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Woda opadowa powinna być szybko i sku-
tecznie usuwana z dachów płaskich i ta-
rasów. Należy zapobiegać szkodliwemu 

działaniu wody na elementy budynków, zwłaszcza 
w strefach drzwi i okien. Należy przy tym przestrze-
gać wytycznych dotyczących dachów płaskich i od-
powiednich norm.

Rozwiązanie
Systemy DACHFIX® stanowią skuteczną ochro-

nę fasad. Zbierają wodę napływającą zarówno 
z góry, jak i boków korytka. Ściany, drzwi i elemen-
ty okien chronione są dzięki temu przed spiętrzo-
ną wodą.

Korytka DACHFIX® to system korytek otwar-
tych – korpusy o stabilnej konstrukcji ramowej lub 
perforowane korytka, które mają możliwość od-
pływu z każdej strony. Dzięki opcji regulacji wyso-
kości korytka DACHFIX® z łatwością można do-
pasować do poziomu różnych nawierzchni. Ko-
rytka są łatwe w montażu i można je przycinać, 
aby dopasować długość do wymogów projektu.  
HAURATON oferuje również warianty wykonania 
korytek z alternatywnych materiałów oraz o kon-
strukcjach specjalnych.

Możliwości
Firma HAURATON proponuje szeroki zakres sys-

temów do odprowadzania wód opadowych z da-
chów, tarasów i powierzchni płaskich. Zróżnicowa-
nie systemów pozwala na dobór odpowiednich ko-
rytek w zależności od wymagań projektu. Korytka 
DACHIX® nie tylko są funkcjonalne, lecz także, jako 
detal, stanowią subtelne wykończenie.

Asortyment
Korytka ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej • 
lub tworzywa PE.
Szeroki wybór wzornictwa rusztów: prętowe, kra-• 
towe o różnej wielkości oczek, szczelinowe oraz 
pokrywy perforowane.

NOWOŚĆ – DACHFIX®RESIST
Korytka w całości wykonane z tworzywa.
System nie ulega korozji.• 
Odporny na działanie warunków atmosferycznych.• 
Odporny na mróz, sól odladzającą i podmakanie.• 
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Firma HAURATON proponuje szeroki zakres systemów  
do odprowadzania wód opadowych z dachów, tarasów 
i powierzchni płaskich. Wśród nich są systemy DACHFIX®, 
przeznaczone zwłaszcza do tarasów i dachów zielonych.

DACHFIX®
Systemy odwodnień  
na tarasy i dachy zielone

DACHFIX®STANDRAD

DACHFIX®RESIST

DACHFIX®STEEL


