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Odvodňovacie žľaby pre dom a záhradu.

Odvodnenie
pre dom a okolie.

nové 



Betón, aký 

Použité najnovšie technológie!

nepoznáte - vysoký 

Ako každý výrobok z Hydro BG predstavuje aj  
žľab FILCOTEN® self predovšetkým veľkú dávku 
inovácie s ohľadom na životné prostredie.

S novými výrobkami FILCOTEN® vznikla aj nová 
tradícia vysoko kvalitných výrobkov, ktoré sú 
recyklovateľné a nezaťažujú naše životné
prostredie.

Extrémne výkonné odvodňovacie 
žľaby
• odolávajú vysokým aj nízkym teplotám ako 
 aj UV žiareniu
• vysoká pevnosť v tlaku
• nízka hmotnosť
• nehorľavosť
• rýchle a jednoduché zabudovanie

Extrémne ekologické
• 0% škodlivých látok
• 100% recyklovateľné
• 100% energie použitej pri výrobe z 
 obnoviteľných zdrojov
• biologicky neškodné

Viac informácií na: www.hydrobg.sk

úžitok a trvanlivosť.



také
jednoduché.

FILCOTEN® self ponúka viacero možností použitia 
na rôznych plochách okolo vášho domu.



do Tr.
B 125

do Tr.
A 15

Odtokové body
na každom žľabe 
Vertikálny odtokový bod je 
na každom žľabe. Stačí ho len 
jednoducho spriechodniť.

Rôzne druhy roštov
• Môstkový rošt, trieda A 15, 
 prejazdný os. autom
• Liatinový rošt, trieda  B 125
• Štrbinový rošt, trieda B 125 
 výška = 80mm, šírka = 12,5 mm

Hladké
vonkajšie plochy  
Vonkajšie plochy žľabov
FILCOTEN® sú v porovnaní
s betónom menej pórovité
a umožňujú rýchly odtok
vody a tým aj čiastočné 
samočistenie žľabu.

self

Ľahký žľab
- jednoduché

zabudovanie.

FILCOTEN® self je najnovší výrobok z produktovej 
línie FILCOTEN®. Tieto odvodňovacie žľaby sú už na 
pohľad ľahké a kompaktné vďaka modernému spôsobu 
výroby. Dobre padnú do ruky, čo ich predurčuje na rýchle 
manuálne zabudovanie okolo domu.

Vysoká kvalita:
• tvarovo stály žľab 
• odolný voči teplotám a UV-žiareniu
• rôzne dizajnové varianty 

Oblasť použitia:
• vjazdy do domov a garáží 
• terasy a balkóny
• záhradná architektúra
• športoviská

Bezpečnostná drážka
Utesniteľná drážka nám zaručí tesné 
spojenie jednotlivých žľabov.

Žľab perfektne sedí
Zahĺbenia v stene žľabu umožňujú priame 
usadenie žľabu v obetonávke, a tak zároveň 
ovplyvňujú aj rovnosť celej žľabovej línie.

Kompaktnosť
Telo žľabu má svetlú šírku 100 mm 
a výšku 98 mm (bez spádu).

 Široké príslušenstvo: 
• Vpust s kalovým košom
• Čelné a koncové steny
• Dočasná drevená vložka do 
 štrbinového roštu

Rošty:  Klasifikácia podľa EN1433:
Trieda A  Môstkový rošt, Liatinový rošt, Štrbinový rošt
Trieda B  Liatinový rošt, Štrbinový rošt
Rošty:  prejazdné osobným autom:
  Môstkový rošt, Liatinový rošt, Štrbinový rošt

Detaily zabudovania nájdete na:  www.hydrobg.sk

Trieda zaťaženia

Betónová zmes - základ 
podľa STN EN 206-1*

A 15 kN Prejazdné os autom

C16/20 C16/20

≥ 8 cm

0 cm

≥ 8 cm

Výška: Y

Šírka: X

Hrúbka: Z

Výstuž nevyžaduje

Stav. výška žľabu -4 cm 
(Štrbinový rošt - výška žľabu)

≥ 10 cm≥ 10 cm

≥ 10 cm≥ 10 cm

C20/25C20/25

≥ 8 cm ≥ 8 cm

B 125 kN

* Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.

A 15 kN B 125 kN

C 16/20 C 20/25

> 8 cm > 10 cm

> 8 cm > 10 cm

Belastungsklasse
Betongüte - Fundament gem. / 

Ö-Norm B4710-1*

Breite:  X

Höhe:   Y

Stärke:  Z

Steckeisen

* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen.

Rinnenhöhe - 4 cm 
(Schlitzaufsatz - Rinnenhöhe)

nicht erforderlich

Abdeckungen: Klassifizierung gemäß EN1433:
Kl. A Stegrost, Guss-Maschenrost, Schlitzaufsatz
Kl. B Guss-Maschenrost, Schlitzaufsatz

Ohne Klassifizierung:
PKW-befahrbar Stegrost, Guss-Maschenrost, Schlitzaufsatz

PKW-befahrbar

C 16/20

> 8 cm

> 8 cm

0 cm

Abdeckungen: 
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Asfalt - Zámková dlažba:
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Hydro BG s.r.o.
Kuchyňa 586

90052 Kuchyňa
Slovensko

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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