Do bodky efektívny,

z každého uhla elegantný.
Dvorný vpust
Odvodňovacie systémy pre dom a záhradu.

Stále
sa snažíme
hľadať nové cesty.

Naše výrobky sú v priamom kontakte s kolobehom vody v prírode.
Už dlho si kladieme otázku ako skĺbiť
pokrok a trvalú udržateľnosť. Preto
sme začali vyvíjať materiál FILCOTEN®,
ktorý tieto prvky zjednocuje. Počas dlhoročného vývoja sme si
stanovili ešte jeden cieľ:

„Musí byť ohľaduplný k životnému prostrediu.“
Toto sa nám naozaj podarilo a sme na to patrične hrdí. FILCOTEN®
je od samého počiatku až po úplnú recykláciu absolútne neutrálny
voči životnému prostrediu a nemá negatívne účinky na človeka a
prírodu.

Nekompromisne
ohľaduplný k
prostrediu:
Ekologická nezávadnosť a odolnosť sú len dve z mnohých
vlastností materiálu FILCOTEN®, ktorý je veľmi výnimočný.
Betón s minerálnym vláknom FILCOTEN® spája pozitívne
vlastnosti vstupných materiálov, z ktorých vzniká stabilný,
ľahký a trvácny výrobok. Aj keď je to už viac rokov, čo bol
FILCOTEN® uvedený na trh, stále zostáva pevne na vrchole.

Nízke dopravné
náklady, rýchle
zabudovanie

Lepšia odolnosť
voči nárazom

Vysoká pevnosť v tlaku
Bez škodlivých látok
100 % recyklovateľný

Nehorľavý
Teplotná
odolnosť
a UV - stálosť

"Biologický"
certifikát

Ľahký, pevný
a stabilný:

Vložené rošty s fiX-uzáverom
mriežkový rošt z pozink. ocele, oko MW 25/12,5 mm alebo
liatinový rošt čierny (EN-GJS) - elegantný radiálny dizajn.
Kvalitná povrchová úprava, záťaž až do triedy B 125 kN.

Technické informácie
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Dvorný vpust - spodný diel
vyrobený z vláknobetónu FILCOTEN®.
Má pevnú betónovú hranu, do ktorej
sa vkladá rošt.

Kalový kôš
z recyklovateľného plastu.
Zadržuje hrubé nečistoty a
následne umožňuje rýchle
vyčistenie vpustu.
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profesionálne napojenie na
kanalizáciu.

Betónové výstupky
zaisťujú stabilné ukotvenie vpustu v betónovom lôžku.
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pachovým uzáverom
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• vonkajšie plochy
• dvory, vjazdy do garáží
• parky, školské dvory
• záhradné stavby

s liatinovým rámom
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Mriežkový rošt s fix-uzáverom

Výhody v skratke:

Oblasť použitia:

DN 100

DN 100

bez liatinového rámu

pozinkovaná oceľ, oko MW 25/12,5mm,
prejazdný osobným autom

• pevný tvar, stabilita, nízka hmotnosť
• odoláva horúčavám a mrazu
• UV-stabilný materiál
• profesionálne napojenie na kanalizáciu
• liatinové diely s kvalitnou povrchovou úpravou
• oceľové rošty sú žiarovo zinkované
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s kvalitnou povrchovou úpravou,
do ktorého je možné upevniť rošty
triedy B 125. Rám je tesne osadený v
betónovom tele vpustu FILCOTEN®
Na tento diel môžeme pekne prilepiť
okolité povrchové vrstvy.

ca. 290-295
ca. 290-295

Účinnosť a estetika nesmú byť v protiklade. Dvorný
vpust FILCOTEN® je prvé bodové odvodnenie vyrobené
z prémiového materiálu FILCOTEN® so všetkými jeho
výhodami. Pre jeho vysokú stabilitu a nízku hmotnosť ho
používame na plochách okolo rodinných domov. Zabezpečí
nám dlhodobé a účinné odvodnenie.

Masívny liatinový rám
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Dvorný vpust
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Trieda zaťaženia

pojazdné os. autom

Betónová zmes - základ podľa
STN EN 206-1*

C 16/20

C 16/20

šírka: X

> 10 cm

> 10 cm

výška: Y

> 10 cm

> 10 cm

hrúbka: Z

> 10 cm

> 10 cm

B 125 kN

výstuž
nevyžaduje
* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.
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