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Postanowiliśmy zaproponować trzy sys-
temy, które, jak liczymy, będą inspira-
cją do nowego spojrzenia na odwad-

nianie terenów.

Odwodnienia liniowe 
FASERFIX®KS
Do tegorocznej edycji konkursu zdecydo-

waliśmy się zaproponować dwa produkty 
z linii FASERFIX®KS. Korytka FASERFIX®KS 
to jedne z naszych sztandarowych produk-
tów. Ich produkcja rozpoczęła się w roku 
1992. Przez 23 lata korytka były testowane 
w realnych warunkach – dostarczane na re-
alizacje na całym globie i udoskonalane. Do 
dziś opiniowane są one jako systemy nieza-
wodne, najwyższej jakości.

FASERFIX•	 ®KS	 150	 z	 rusztem	 FIBRE-
TEC®	w	kl.	B125

System FASERFIX®KS o szerokości nomi-
nalnej 150 posiada w swojej gamie korytka 
przeznaczone do płytkiej zabudowy. Jednym 
z nich jest korytko typ 150F. Przy zastosowa-
niu tego rozwiązania całkowita – budowlana 
wysokość odwodnienia wynosi tylko 15 cm. 

Korytka wyposażone są w ruszty szczelino-
we FIBRETEC® wykonane z tworzywa kon-
strukcyjnego PA-GF. Ruszty o dużej przepu-
stowości hydraulicznej. Stabilne, nie ulega-
ją korozji, odporne na każde warunki atmos-
feryczne. Ruszty FIBRETEC® zostały uhono-
rowane w dziedzinie designu nagrodą Focus 
Open Design Award 2010.

FASERFIX•	 ®KS	 200	 z	 rusztem	 G-TEC	
w	kl.	D400

Drugim typem korytka prezentowanego 
w ramach rozwiązań konkursowych jest ko-
rytko FASERFIX®KS 200 typ 01. Propono-
wane pokrywy do tego systemu to ruszty 
szczelinowe G-TEC wykonane z żeliwa po-
wleczonego powłoką KTL. Powłoka KTL za-
pewnia długotrwały estetyczny wygląd czar-
nych rusztów na długie lata użytkowania. 

Konstrukcja rusztów gwarantuje duże zdol-
ności hydrauliczne. Unikalny design rusz-
tów G-TEC sprawia, że odwodnienia poleca-
ne są do stosowania w miejscach reprezen-
tacyjnych.

Kanały  
retencyjno-odwadniające 
RECYFIX®HICAP®F
 Kanały RECYFIX®HICAP® to doskona-

łe połączenie dyskretnej formy odwodnie-
nia liniowego i funkcjonalności. Odejście od 
szerszych rusztów na rzecz wąskiej szczeli-
ny daje możliwość zastosowania tego syste-
mu na wielu różnych inwestycjach, również 
tych o podwyższonych wymaganiach este-
tycznych. Do konkursu proponujemy zasto-
sowanie całego typoszeregu RECYFIX®HI-
CAP®, który jest wyjątkowo skuteczny ze 
względu na możliwość tworzenia długich od-
cinków przy pomocy jednego ciągu odwod-
nień. Istnieje możliwość stopniowego przej-
ścia od szerokości nominalnej 100 mm aż do 
elementów o szerokości 680 mm.

HAURATON Polska
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. 
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www.hauraton.com.pl

HAURATON jest czołowym 
europejskim producentem 
systemów zagospodarowania 
wód opadowych. 

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

RECYFIX•	 ®HICAP®F

–  linia odwodnienia na powierzchni pod 
względem optycznym nie zostaje zakłóco-
na, w nawierzchni widoczna jest tylko wą-
ska szczelina wlotowa

–  nasady wlotowe wraz z rusztami nie muszą 
być montowane na każdym kanale, umożli-
wia to zachowanie ciągłości linii odwodnie-
nia pod powierzchnią, a przerwanie jej na 
powierzchni

–  system oferuje jednoczesne odwodnie-
nie powierzchni i retencję w jednym

–  system charakteryzuje się bardzo dużą 
wydajnością odwadniania i magazynowa-
nia wody

–  konstrukcja kanałów oraz nasady wlotowe 
zapewniają wytrzymałość na obciążenie 
do klasy F900

–  szczeliny wlotowe wykonane są z wyso-
kiej jakości żeliwa sferoidalnego EN-GJS-
500-7

Zapraszamy do zasięgnięcia informa-
cji o produktach, pobrania rysunków oraz 
wizualizacji z naszej strony internetowej:  
www.hauraton.com.pl
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