
Efektívnosť & 
udržateľnosť nájdu 
vždy svoje miesto. Odvodňovacie žľaby

parkline



   Trieda C250

Perfektné uloženie.
Bočné priehlbinky zabezpečujú 
pevné usadenie žľabu v betó-
novom lôžku a slúžia aj na jeho 
stabilizáciu. 

Premyslená tesniaca škára.
-  utesniteľná štrbina na spoji dvoch žľabov 

je ľahko prístupná a kontrolovateľná 
-  podľa normy EN 1433
-  ak utesníme pozdĺžne a čelné spoje, 

vznikne kompletne tesný systém.  
Stavba bude tak ochránená od pôsobenia 
posypových solí.

Inovatívny spojovací element 
-  umožňuje rôzne kombinácie žľabových línií 

(kríženie, T-/ L- spojenie)
-  komplet z nerezovej ocele, vysoká stabilita 

a tvarová stálosť 
-  efektívne usmernenie vody vďaka  

inteligentnej koštrukcii

Pevné spojenie.
Koeficient rozťažnosti matriálu 
FILCOTEN® zodpovedá betónu, 
takže vznik trhlín je na dlhú dobu 
minimalizovaný. 

parkline

Jednoduché čistenie a údržba.
-  nepotrebujete rošty
-  čistiť sa dá kedykoľvek, keďže pri čistení nemusíte 

dávať dole rošty
-  vďaka konštrukcii žľabu je čistenie jednoduché

 Čistiace hrable  Tlakový čistič  Strojové čistenie

Odvodňovacie systémy sú v parkovacích domoch nevyhnutnosťou. Voda, ktorá 
steká z mokrých áut musí byť nejako spracovaná. Nie vždy sa to úspešne podarí.
Ponúkame profesionálne riešenie - FILCOTEN Parkline: Náš systém ukazuje, 
že moderný vláknobetón s jedinečnou konštrukciou je tým správnym riešením 
odvodnenia pre mnohé situácie.

Najvyšší odvodňovací výkon pri 
maximálnej hospodárnosti.
Systém Parkline ponúka popri optimalizovanom odvodňovacom výkone aj rôzne 
iné vlastnosti, ktoré určite oceníte ako pri zabudovaní tak aj pri každodennom 
používaní .

Nízka hlučnosť.
-  rovinatý priečny profil a 

monolitická konštrukcia 
minimalizujú vznik hluku 
pri prejazde žľabu 

-  nebudú viac sťažnosti 
kvôli uvoľneným a  
klepotajúcim roštom. 

Optimalizované 
žľabové teleso.

Voda tečie systémom 
premyslených  kanálikov 
k centrálnemu spodnému 
odtoku.

Spodný odtok
DN 100

Ponúkame viac
v oblasti odvodnenia.

ako všetci ostatní – nielen

Inteligentné prekrytie odtoku.
-  krytka vyrobená z nerezovej ocele V2A 
-  pri čistení odtoku je demontáž krytky jednoduchá
-  funguje ako stabilné premostenie odtoku a 

zabezpečuje plynulý prejazd

Bezbariérový.
-  prejazdný invalidnými vozíkmi
-  šírka štrbiny 18mm, zodpovedá 

požiadavkám normy EN 1433
-  nie je takmer žiadny výškový 

rozdiel medzi okolitou plochou 
a žľabom

Stavebná výška /- šírka
iba H=50 mm / B=150 mm



 Ohľaduplné k životnému prostrediu, 
 vysoký výkon do posledného vlákna – alebo 
 jednoducho FILCOTEN®. 

Certifikovaný - bez škodlivých látok.
•  spĺňa prísne kritériá Inštitútu pre  

stavebnú biológiu (IBR) Rosenheim 

•  šetrí zdravie a životné prostredie 

•  garantujeme, že sa jedná o biologicky  
neškodný materiál testovaný na biocidy, 
rozpúšľadlá, ťažké kovy a rádoiaktivitu. 

Detaily zabudovania nájdete na: www.hydrobg.sk

 Jednoduché ukladanie, vysoká stabilita. 
 •  uloženie je možné aj na vopred pripravenú konštrukciu 

 •  žľaby jednoducho inštalujeme a následne  
kompletne obetónujeme 

 •  fixovanie príchytkou zaistí jenoduché a  
rýchle uloženie ako aj vysokú stabilitu 

 •  pri montáži nie je potrebné žiadne ťažké vybavenie 

 •  značná úspora času a nákladov pri zabudovaní 

 •  použitie dočasného prekrytia žľabu zabráni  
znečisteniu žľabu pri betonáži 

Najlepšie riešenie pre sanáciu. 
 •  plytký žľab je najvhodnejší, ak chceme sanovať 

existujúci žľab 

 •  zabudovanie do výrezu v ploche je jednoduché 

Minerálne nerastné suroviny, recyklovateľnosť, energia 
z prírody.
FILCOTEN® je 100% recyklovateľný minerálny materiál. Neobsahuje živice a 
rozpúšťadlá. Pri výrobe sa využíva energia zo zdrojov, ktoré sú priateľské k 
životnému prostrediu.

Vylepšený proces výroby.
Aj pri procese výroby dbáme na životné prostredie nielen výberom nerast-
ných surovín, ale aj tým, že sa vyhýbame nadmernej tvorbe odpadu. Výroba 
žľabov FILCOTEN® má vlastný systém manažmentu životného prostredia a 
implementovanú normu  ISO 14001.

Materiál s vynikajúcimi  vlastnosťami.
•  vysoká pevnosť v tlaku až 90N/mm2

•  vysoká pevnosť v ohybe vďaka použitým vláknam a cementu

•  až o 70% ľahšie ako pôvodné betónové žľaby 

•  teplotne stále, mrazuvzdorné, UV-stabilné 

•  odolné voči hrdzi oleju a benzínu 

•  koeficient teplotnej rozťažnosti zodpovedá použitým minerálnym  
meteriálom - vznik trhlín je na dlhý čas minimalizovaný. 

•  optický vzhľad je dlhodobo rovnaký

 Trvalá udržateľnosť a sila inovácie sú základné kamene našej  
 firemnej štruktúry. To sa ukazuje na použitých materiáloch ako  
 aj pri výrobných procesoch. 
 Výsledok: Špičková technológia v súlade s prírodou. 

Beton – Asphalt: Kl. A-C

3 mm 3 mm
Povrchová vrstva

Úroveň hydroizolácie

Jemný bet.poter

Jemný bet.poter 
 alebo lepiaca malta

 Žel.betónová doska 

Prechod s 
utesňovacou prírubou

DN 100

Beton: Kl. A-C

Povrch.vrstva vozovky

Skosenie

Epoxidová zálievková malta

Úroveň izolácie v kastlíku

Zaoblenie
epoxid.maltou

Žel.betónová doska

Prechod  s tesnením

DN 100

 Príklad zabudovania: asfalt  Príklad zabudovania: betón 

1,23 % ostatná ekologická energia

95,47 % vodná energia

100 % ekologickej energie

2,15 % veterná energia

BG - použitá energia:
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 horenia A1 – nehorľavý  •
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Hydro BG s.r.o.
Kuchyňa 586

90052 Kuchyňa 

 
Tel.: +421 34 79 79 622 - 626

Fax: +421 34 77 85 011 

E-Mail: odbyt@bg-company.com
Web: www.bg-company.com
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