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AKTUALNOŚCI

Raport o polskich 
metropoliach 2015 – str. 18

Polskie metropolie znalazły się w awangardzie zachodzących w kraju 
przemian, korzystając z sukcesów transformacji gospodarczej i szans 

tworzonych przez procesy integracji europejskiej.

AKTUALNOŚCI

Prefabrykat dla singla – str. 23

We współczesnym świecie zmiany w każdej dziedzinie naszego 
życia przyspieszają w coraz większym stopniu.  

Coś, co dawniej ulegało powolnym przeobrażeniom, 
dziś zmienia się na naszych oczach. 

AKTUALNOŚCI

DOM DLA NOBLA – str. 27

Od 1901 roku wynalazczość, niezależność i wolność są 
nagradzane w Sztokholmie w budynku filharmonii,  

ale to niedługo się zmieni. Za 3 lata komitet noblowski 
będzie się zbierał w Nowym Centrum Nobla – Nobelhuset.

AKTUALNOŚCI

Zostawili Polskę  
drewnianą – str. 32

Zastosowanie drewna pozwala na bardzo szybkie zmiany 
w zabudowie miejskiej. Cztery piętra mogą zostać dodane w ciągu 

tygodnia. Czy takie rozwiązanie przyjmie się w naszym kraju?
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MATERIAŁY 
STOSOWANE 

DO PRODUKCJI, 
PODOBNIE JAK 
TECHNOLOGIE 

WYKORZYSTYWANE 
W PROCESIE 

PRODUKCYJNYM, 
SĄ ELEMENTEM 

KLUCZOWYM 
DLA FIRMY 

HAURATON. 

PRODUKCJA Z MYŚLĄ 
O ZACHOWANIU 
RÓWNOWAGI W PRZYRODZIE

Dbałość o środowisko naturalne 

i  ograniczenie negatywnego 

wpływu na przyrodę to kierunek,  

w którym od lat podąża producent odwod-

nień. Korytka systemów odwadniających 

wykonywane są z betonu lub z tworzywa. 

Wykorzystanie właśnie takich surowców 

ma na celu ochronę zasobów naturalnych, 

a także ograniczenie zanieczyszczania 

środowiska. 
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BETON – MATERIAŁ TRWAŁY 
I ZRÓWNOWAŻONY 
EKOLOGICZNIE
Beton wykorzystywany do produkcji 

koryt systemu FASERFIX® to materiał 

pochodzenia naturalnego. Wytwarza się 

go z takich surowców jak piasek, żwir, 

woda i cement. Cement z kolei zawiera 

głównie wapień, kredę i glinę. Wszystkie 

te substancje w postaci surowej 

HAURATON nabywa od dostawców 

lokalnych, ograniczając do minimum 

potrzebę transportu. Proces produkcji 

koryt betonowych FASERFIX® odbywa 

się w fabryce w Ötigheim, przy zasto-

sowaniu certyfikowanych procesów 

i w stale kontrolowanych warunkach. 

Najwyższą jakość, ale także ochronę 

środowiska, gwarantują standardy 

DIN V19580, zewnętrzne kontrole 

i deklaracje zgodności.

W myśl Dyrektywy 2006/12EC 

priorytetem powinno być unikanie 

tworzenia odpadów, a w wypadku kiedy 

nie jest to możliwe – materiały powinny 

być ponownie przetwarzane. Tego typu 

działanie dotyczy koryt systemu 

FASERFIX®. Beton w całości można 

poddawać recyklingowi, a produkty 

jego rozpadu wykorzystywane są 

ponownie w budownictwie. Nato-

miast tłuczeń i miał powstały w wyniku 

kruszenia i przesiewania używany jest 

jako dodatek do betonu lub surowiec 

wtórny w cemencie. Dodatkowo, w celu 

zmniejszenia ilości cementu stosowa-

nego w betonie i ograniczenia energii 

zużytej do jego produkcji, wytwarza 

się go na bazie produktów ubocz-

nych z innych gałęzi przemysłu. Może 

to być np. piasek żużlowy bądź popiół 

lotny z hut żelaza i stali oraz elek-

trowni węglowych.

Beton jest produktem niezwykle 

wytrzymałym i długowiecznym. 

Nie zmienia się pod wpływem czasu 

i nie ulega korozji. Dlatego też, korytka 

betonowe firmy HAURATON to produkty 

wytrzymujące próbę czasu i wytrzyma-

łości na duże obciążenia. Dzięki temu 

bez uszczerbku pełnią swoją funkcję 

przez dziesiątki lat, a co za tym idzie – 

nie zachodzi potrzeba ich wymiany.

TWORZYWO – PONOWNE 
WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW 
Z ODZYSKU
Kanały odwodnieniowe firmy HAURATON 

powstają z tworzywa wyprodukowa-

nego w procesie recyklingu. Pochodzące 

z odzysku surowce można ponownie 

zastosować w procesie produkcyjnym 

niemalże bez utraty jakości bądź strat 

energii. Elementy z tworzyw sztucznych 

przerabia się z powrotem na granulat, 

dodając w razie potrzeby niewielką 

ilość nowego surowca w celu podnie-

sienia jakości do poziomu wymaga-

nego. W ten sposób powstaje materiał 

o bardzo wysokiej jakości – podstawa 

ARCHITEKTURA

korytek RECYFIX®HICAP®. Recyklaty 

na tworzywo RECYFIX® są wytwarzane 

przez nowoczesne zakłady recyklingu 

tworzyw sztucznych. Ich podstawą są 

wysokiej klasy tworzywa przemysłowe, 

na przykład z przemysłu samochodo-

wego lub budowy maszyn. Tworzywo 

termoplastyczne to produkt podstawowy 

do wyrobu tworzywa RECYFIX®. Jest to 

materiał składający się z długich łańcu-

chów molekularnych, połączonych siłą 

oddziaływań międzycząsteczkowych. 

Można to sobie wyobrazić jako przy-

lgnięcie do siebie, oplecenie i zaczepienie 

cząstek. Pomiędzy poszczególnymi włók-

nami nie istnieje więc trwałe wiązanie 

ciał stałych. Dzięki temu materiał można 

stopić ponownie bez konieczności 

zerwania wiązań molekularnych.

CERTYFIKATY
Korytka RECYFIX® oraz FASERFIX® 

certyfikowane są zgodnie z normą 

DIN PN-EN 1433, ponadto objęte są 

znacznie bardziej rygorystyczną normą 

– niemiecką DIN V 19580. Oznakowanie 

CE, audyt zewnętrzny i deklaracja właści-

wości użytkowych stanowią gwarancję 

najwyższego standardu technicznego 

i jakościowego.  

ŹRÓDŁO: HAURATON


