Sistemi za odvodnjavanje
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Drenažni sistem PG in PG EVO

REŠITEV ZA ODVODNAVANJE PARKIRIŠČ IN PARKIRNIH GARAŽ

PG 1000 • 1500 • 3000
PG EVO 150
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PG 1000 • 1500 • 3000
POLIMER BETON
OPIS

Kanalete PG ponujajo edinstveno rešitev za odvajanje vode iz parkirnih
prostorov. Nizka gradbena višina vam omogoča, da rešite odvajanje vode brez
poseganja v podporno - stropno konstrukcijo, uporaba kanalet pa se lepo
vključuje v izgled površin in omogoča hitro odtekanje vode. Sistem se lahko
dopolni z vertikalnimi iztoki ali prehodi.

UPORABA

Nadzemna in podzemna parkirišča, ploščadi, terase...

ŠIRINA: 100 - 150 - 300 mm

PG 1000 - 1500 - 3000

VIŠINA : 50 mm
OBREMENILNI RAZREDI

A15

Širina 100 mm
> Edinstveni patentirani profil
grebena je monolitni konstrukcijski
del. Zahvaljujoč temu je sistem PG
pri obremenitvah neslišen in
omogoča enostavno čiščenje.
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> Zahvaljujoč prerezu so možnosti uporabe večstranske. Po želji je na voljo
tudi iztok. Del, namenjen prehodu, je odprt s treh strani; po potrebi lahko
odprete tudi zaprto stran.

> Praktični žepi - sidra
zagotavljajo varno in trajno
pritrditev v betonsko posteljo.

Širina 150 mm

Širina 300 mm

F900

> Primeren odtok je na voljo za vse variante > Zaključna stena za začetek in konec linije
sistema. Za širine 100 in 150 mm je na dnu
korita vgrajena šoba, v primeru širine 300 mm
pa je na dnu prečnega prereza vgrajena
integrirana vtičnica.
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PG EVO 150

SMC KOMPOZIT
OPIS

Kanalete PG ponujajo edinstveno rešitev za odvajanje vode iz parkirnih
prostorov. Nizka gradbena višina vam omogoča, da rešite odvajanje vode
brez poseganja v podporno - stropno konstrukcijo, uporaba kanalet pa se
lepo vključuje v izgled površin in omogoča hitro odtekanje vode. Sistem se
lahko dopolni z vertikalnimi iztoki ali prehodi.

UPORABA

Nadzemna in podzemna parkirišča, ploščadi, terase...

ŠIRINA: 150 mm

PG 150

VIŠINA: 30 mm
OBREMENILNI RAZREDI
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Preprosto čiščenje

Nizka vgradna
višina

PG EVO

S tesnilnim
vzdolžnim žlebom
je sistem
popolnoma tesen

Novo razvita kanalete PG EVO 150 temeljijo na obstoječih
uspešnih PG kanaletah iz polimer betona. Novi kompozitni
material omogoča zmanjšanje konstrukcijske višine na 30
mm, hkrati pa ohranja podoben profil pretoka in izboljša
podrobnosti vzdolžnega roba glede na zgornji sloj ceste.
PG EVO 150 je standardno dobavljiv v sivi barvi, po potrebi
in glede na velikost posameznega projekta pa ga lahko
zagotovimo tudi v drugih barvah.
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