Efektívnosť &
udržateľnosť nájdu
vždy svoje miesto.

parkline

Odvodňovacie žľaby

Ponúkame viac
ako všetci ostatní
v oblasti odvodnenia.
Odvodňovacie systémy sú v parkovacích domoch nevyhnutnosťou.
Mali by však spĺňať určité kritériá. Avšak klasické žľaby ich úplne nespĺňajú.
Ponúkame profesionálne riešenie – FILCOTEN ® Parkline. Náš systém
ukazuje, že moderný betón HPC (High Performance Concrete)
s jedinečnou konštrukciou je tým správnym riešením odvodnenia pre
mnohé situácie. Ponúkame efektívne odvodnenie do každodennej prevádzky.

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

Bezbariérový

- prejazdný invalidnými vozíkmi
- šírka štrbiny 12,5 mm alebo 18 mm,
zodpovedá požiadavkám
normy EN 1433
- nie je takmer žiadny výškový rozdiel
medzi okolitou plochou a žľabom

Optimalizované
žľabové teleso

Voda tečie systémom
premyslených kanálikov
k centrálnemu
spodnému odtoku.

Spodný odtok
Nízka hlučnosť

- rovinatý priečny profil a monolitická
konštrukcia minimalizujú vznik
hluku pri prejazde žľabu
- nebudú viac sťažnosti kvôli
uvoľneným a klepotajúcim roštom
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Stavebná výška /- šírka
dostupné v troch veľkostiach:
H =35 mm / B =150 mm
H = 50 mm / B =150 mm
H = 50 mm / B =300 mm

parkline

Inovatívny spojovací element

- umožňuje rôzne kombinácie žľabových línií
(kríženie, T-/ L- spojenie)
- komplet z materiálu FILCOTEN ®,
vysoká stabilita
- efektívne usmernenie vody vďaka
inteligentnej koštrukcii

Premyslená tesniaca škára

- utesniteľná štrbina na spoji dvoch žľabov
je ľahko prístupná a kontrolovateľná
- podľa normy EN 1433
- ak utesníme pozdĺžne spoje s okolitým
povrchom a čelné spoje, vznikne
kompletne tesný systém

Trieda C 250

Pevné spojenie

Koeficient rozťažnosti materiálu FILCOTEN ®
presne zodpovedá betónu, takže má tento
materiál v pevnom podklade dlhodobú životnosť.

Perfektné uloženie

Bočné priehlbinky zabezpečujú pevné
usadenie žľabu v betónovom lôžku
a slúžia aj na jeho stabilizáciu.

Jednoduché čistenie a údržba

- nepotrebujete rošty
- čistiť sa dá kedykoľvek, keďže pri čistení
nemusíte demontovať rošty
- vďaka konštrukcii žľabu je čistenie jednoduché

Čistiace hrable

Tlakový čistič

Strojové čistenie

parkline

FILCOTEN® parkline, svetlá šírka 150 – výška 35 mm

Hrebeňový žľab z FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, max. prípustný objem: 1,1 l/m
Art. Nr.

Žľab

12515005 FILCOTEN parkline 150, H = 35 mm, SW = 12,5 mm
FILCOTEN parkline 151, H = 35 mm, SW = 12,5 mm,
12515075
so spodným odtokom

Art. Nr.
12515084
12515383
12515385
12515296
12515291
12515392

Príslušenstvo
Krížový - rohový kus, 153/153/35 mm, H=35 mm, SW=12,5 mm
Kryt na spodný odtok
Čelná / koncová stena
Nástavec výškový vrátane skrutiek - Potreba: počet žľabov + 1
Pracovný kryt, 1000/150/14 mm
Čistiace hrable (bez násady)

Spád

Hmotnosť

0,0 %

9,2 kg

80

0,0 %

8,9 kg

80

Materiál
FILCOTEN
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A

Hmotnosť

ks/paleta

ks/paleta

1,34 kg
0,06 kg
0,02 kg
0,64 kg
1,50 kg
0,25 kg

30

Technické údaje: www.bg-company.com/parkline_150_35

FILCOTEN® parkline, svetlá šírka 150 – výška 50 mm

Hrebeňový žľab z FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, max. prípustný objem: 2,25 l/m
Art. Nr.

Žľab

12515000 FILCOTEN parkline 150, H = 50 mm, SW = 18 mm
FILCOTEN parkline 151, H = 50 mm, SW = 18 mm,
12515070
so spodným odtokom

Art. Nr.
12515080
12515381
12515382
19010902
12515291
12515390

Príslušenstvo
Krížový - rohový kus, 153/153/50 mm, H = 50 mm, SW=18mm
Kryt na spodný odtok
Čelná / koncová stena
Nástavec výškový vrátane skrutiek - Potreba: počet žľabov + 1
Pracovný kryt, 1000/150/14 mm
Čistiace hrable (bez násady)

Spád

Hmotnosť

0,0 %

12,1 kg

60

0,0 %

11,8 kg

60

Materiál
FILCOTEN
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A

Hmotnosť

ks/paleta

ks/paleta

1,82 kg
0,05 kg
0,04 kg
0,62 kg
1,50 kg
0,25 kg

50

Technické údaje: www.bg-company.com/parkline_150_50

FILCOTEN® parkline, svetlá šírka 300 – výška 50 mm

Hrebeňový žľab z FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, max. prípustný objem: 4,5 l/m
Art. Nr.

Žľab

12530000 FILCOTEN parkline 300, H = 50 mm, SW = 18 mm
FILCOTEN parkline 301, H = 50 mm, SW = 18 mm,
12530070
so spodným odtokom

Art. Nr.
12530080
12515381
12530386
19030902
12530291
12530390

Príslušenstvo
Krížový - rohový kus, 305/305/50 mm, H = 50 mm, SW =18 mm
Kryt na spodný odtok
Čelná / koncová stena
Nástavec výškový vrátane skrutiek - Potreba: počet žľabov + 1
Pracovný kryt, 1000/300/20 mm
Čistiace hrable (bez násady)

Technické údaje: www.bg-company.com/parkline_300_50

Spád

Hmotnosť

0,0 %

25,3 kg

30

0,0 %

25,0 kg

30

Materiál
FILCOTEN
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A

Hmotnosť
7,60 kg
0,05 kg
0,09 kg
1,07 kg
2,80 kg
0,50 kg

ks/paleta

ks/paleta

20

Ekologický v každom smere, – výkonný
až do posledného vlákna –
alebo jednoducho FILCOTEN®.
Trvalá udržateľnosť a sila inovácií sú v centre našej firemnej
kultúry. To sa dá pozorovať na použitých materiáloch,
pri výrobnom procese alebo aj pri používanej energii.
Výsledok: Technológia, ktorá ladí s prírodou.

Minerálne nerastné suroviny,
recyklovateľnosť, úspora energie.

FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) je 100% recyklovateľný
minerálny materiál. Neobsahuje živice, styrol a rozpúšťadlá. Pri výrobe sa
využíva najmä energia z obnoviteľných zdrojov.

BG-ekologický prúd:
68,23 %
15,91 %
9,58 %
5,26 %
1,02 %
100 %

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.

Vylepšený proces výroby.

F
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®

HPC (High Performance Concrete) vysoko hodnotný betón
s minerálnymi vláknami má veľkú pevnosť v ohybe vďaka použitým
vláknam a cementu
• a ž o 70% ľahší ako pôvodné betónové žľaby
• t eplotne stály, mrazuvzdorný, UV-stabilný
• o dolný voči hrdzi oleju a benzínu
• k oeficient teplotnej rozťažnosti zodpovedá použitým
minerálnym materiálom
• o ptický vzhľad je dlhodobo rovnaký
®
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Aj pri procese výroby dbáme na životné prostredie nielen výberom
nerastných 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.

COTEN

Príklad zabudovania: betón
Povrch vozovky
Skosenie
Epoxidová zálievková malta
Úroveň izolácie v kastlíku
Zaoblenie epoxidovou maltou
Žel.betónová doska
Prechod s tesnením

Stav v 2017

vodná energia
bioplyn
veterná energia
pevná alebo tekutá biomasa
iná ekologická energia
mix udržateľných energií
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Príklady zabudovania
Všeobecné pokyny na zabudovanie
Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné
aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti,
triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch
všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem
o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí
zohľadnia všetky technické normy a predpisy.
A Návod na pokládku FILCOTEN® parkline
asfalt – asfalt
B Návod na pokládku FILCOTEN® parkline
betón s povrchovou vrstvou
1) A Žľaby FILCOTEN® parkline kladieme nad úroveň hydroizolácie
na min. 20 mm betónový základ, jemný betónový poter alebo na
vrstvu lepiacej malty. Podľa statických požiadaviek robíme bočnú
obetonávku alebo obetónujeme žľaby celkom - detaily v rezoch.
1) B Žľaby FILCOTEN® parkline kladieme do vybratia, ktoré je
vytvorené v betónovej ploche s predpísanou povrchovou úpravou
na maltové lôžko s dodržaním rovinatosti. Položené žľaby bodovo
zafixujeme maltou. Po vytvrdnutí fixácie sa žľaby zalejú vhodnou
zálievkovou hmotou.
2) A+B Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom
pre odtok.
3) A+B Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi je vhodné
vyplniť vhodnou tesniacou hmotou na betónové konštrukcie
alebo zlepiť. Popis materiálov ako aj ich spotrebu pozri
BG - Tesniaci systém www.hydrobg.sk/bg_tesiaci_system
4) A+B Počas realizácie finálnej vrstvy plochy okolo žľabu (asfalt,
dlažba a pod.) je potrebné zabezpečiť žľab pred jeho poškodením,
znehodnotením, prípadne znečistením.
5) A Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové
plochy, šikmé plochy a pod.) treba vytvoriť paralelne so žľabom v
max. vzdialenosti 30 – 200 cm od steny žľabu dilatačnú škáru na celú
výšku žľabu. Priečna dilatačná škára musí prechádza miestom styku
dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame vytvoriť
dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý treba žiadať od
projektanta.
6) A Na stenu žľabu nesmú priamo pôsobiť brzdné a točné sily.
Preto odporúčame okolitú dlažbu (prvé tri rady pozdĺž žľabov
línie) osadiť napevno do maltového lôžka a škáry vyplniť vhodným
výplňovým materiálom. Spôsob uloženia dlažby k stene žľabu si
treba vopred premyslieť.
7) A Horná vrstva okolitého povrchu má prevyšovať hranu žľabu
o 3-5 mm. Dbáme na to, aby vrstvy cestného telesa nesadali.
Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu napríklad počas
údržby povrchu a taktiež sa zabezpečí bezproblémové vtekanie vody.
7) B Všetky susediace povrchy musia byť urobené v spáde
smerom ku žľabu, aby bol umožnený plynulý odtok vody.
8) A+B V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie
agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia,
a pod.) odporúčame žľaby častejšie čistiť a preplachovať čistou vodou.

Jednoduché a veľmi stabilné uloženie.

• uloženie je možné na vopred pripravenú konštrukciu
• žľaby jednoducho nainštalujeme a následne
kompletne obetónujeme

• fixovanie príchytkou zaistí rýchle uloženie
a vysokú stabilitu

• pri montáži nie je potrebné ťažké vybavenie
• značná úspora času a nákladov pri zabudovaní
• pracovný kryt zabráni znečisteniu žľabu pri betonáži

Nástavec výškový, NW 150,
H = 35 mm, pozinkovaný

Najlepšie riešenie pre sanáciu.

• plytký žľab je najvhodnejší, ak chceme vymeniť
nefunkčné existujúce žľaby
• zabudovanie do výrezu v ploche je jednoduché

Nástavec výškový, NW 150 & NW 300,
H = 50 mm, pozinkovaný

Príklad zabudovania: asfalt
3 mm

3 mm
Povrchová vrstva
Úroveň hydroizolácie
Jemný bet. poter
Jemný bet. poter alebo
lepiaca malta
Žel.betónová doska
Prechod s utesňovacou
prírubou

Detaily zabudovania nájdete na: www.hydrobg.sk
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Hydro BG s.r.o.
Kuchyňa 586
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Tel.: +421 34 79 79 622 - 626
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