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KOryTKA recyFIX®

recyFIX®PRO
Korpusy w całości wykonane  
z tworzywa, ruszt mocowany jest  
w 2 punktach na metr bieżący, 
do klasy obciążenia C 250

recyFIX®STANDARD
Korpusy korytek wykonane  
z tworzywa. Ruszt  mocowany  
w 2 miejscach na metr bieżący, 
do klasy obciążenia C 250

recyFIX®NC
Korpusy z ramami z tworzywa, 
ruszty mocowane do korytek 
przy pomocy 8 śrub na metr 
bieżący, do klasy obciążenia 
E 600

Korytka recyFIX® są dostępne w różnych wersjach. 
W zależności od obszaru zastosowania do wyboru 
są następujące warianty korytek:  recyFIX®Nc, 
recyFIX®PrO, recyFIX®PLUS i recyFIX®STANDArD.

recyFIX®PLUS
Korpusy z ramami ze stali ocyn-
kowane lub ze stali nierdzewnej, 
ruszt mocowany w 2 punktach na 
metr bieżący, do klasy obciążenia 
C 250



NOWOcZeSNy 
MATerIAŁ 
Z BOGATĄ 
HISTOrIĄ…
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„ePOKa tWOrZYW SZtUCZNYCH”

Tworzywa sztuczne stały się nieodłączną częścią naszego 
świata i mają zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach 
życia. Zarówno jeśli chodzi o przemysł dóbr konsumpcyjnych, 
jak i inwestycyjnych. Tworzywa sztuczne są niezbędne dla 
zapewnienia jakości, komfortu i bezpieczeństwa naszego stylu 
życia. Są one obecnie tak dobre, lekkie i mocne, że stosuje się 
je nawet w produkcji samolotów czy aut.

HiStOria tWOrZYWa SZtUCZNeGO

Pierwsze tworzywo sztuczne zostało wytworzone już 
w połowie XIX wieku. Jego upowszechnienie nastąpiło około 
120 lat później, w czasach rozkwitu gospodarczego, dzięki 
wykorzystaniu do produkcji przemysłowej rozmaitych towarów. 
Od tego czasu ten nowoczesny materiał znajduje coraz to 
szersze zastosowanie. Już w latach 80-tych ubiegłego stulecia 
wytwarzano na świecie pod względem objętości więcej tworzyw 
sztucznych niż stali.



NOWOcZeSNy 
MATerIAŁ 
Z BOGATĄ 
HISTOrIĄ…
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eKOLOGia i ZrÓWNOWaŻONY rOZWÓJ.

Podstawą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest zaspo-
kajanie potrzeb przyszłych pokoleń. Tworzywa sztuczne 
przyczyniają się do poprawy jakości codziennego życia 
człowieka. Umożliwiają wytwarzanie lekkich i trwałych 
produktów, których transport i przetwarzanie wymaga 
niewielkich nakładów.

Obecnie około 15% części w produkowanych samochodach 
stanowią tworzywa sztuczne, a udział ten rośnie. W przy-
padku budowy nowoczesnych samolotów jest to nawet 
około 50% części — przy czym to nie tylko wyposażenie 
wnętrza, lecz także części kadłuba i powierzchnie nośne. 
Dzięki zastosowaniu lżejszych, tworzywowych części, 
uzyskuje się ogromne oszczędności paliwa.

Np. butelki szklane są obecnie zastępowane 
butelkami plastikowymi.
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Tworzywa sztuczne wytwarza się głównie z ropy naftowej, 
lecz zużywa się do tego celu jedynie około 4% światowej 
produkcji ropy. Jest to bardzo wydajny proces, ponieważ 
ilość energii zaoszczędzonej dzięki łatwiejszemu 
przetwarzaniu i wykorzystaniu otrzymanych w ten sposób 
wyrobów z tworzyw sztucznych, przekracza nawet 
siedmiokrotnie ilość energii pozyskanej z ropy naftowej.

Do produkcji tworzywa sztucznego potrzeba 
o wiele mniej ropy, aniżeli się powszechnie uważa.

Przemysł chemiczny 8%
w tym produkcja tworzyw 
sztucznych 4–5%

energetyka i ogrzewanie 42%

transport 45%

Pozostałe 
zastosowania 5%

   Jedynie 4–5% światowego zużycia ropy naftowej przypada  
na produkcję tworzyw sztucznych.

  Po zużyciu produktu wciąż można wykorzystać jego wartość 
energetyczną.

Źródło: http://www.christiane-brunner.com/wp-content/uploads/2010/09/SCHRATT_PLASTICSEUROPE.pdf

>

>

W porównaniu z innymi materiałami, do produkcji tworzywa 
sztucznego wymagana jest znacznie mniejsza ilość ropy naftowej.

1 litr tworzywa sztucznego

Ilość wytworzonego 
materiału Niezbędna ilość surowca

1 litr stali

1 litr miedzi

1 litr aluminium

2 litry ropy 
naftowej

6 litrów ropy naftowej

12 litrów ropy naftowej

17 litrów ropy naftowej



Np. do produkcji obudowy lusterek zewnętrznych w autach.
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recyFIX® TO WySOKIeJ JAKOŚcI TWOrZyWO 
POcHODZĄce Z recyKLINGU

Nawet w momencie zakończenia okresu użytkowania tworzywo 
sztuczne ma jeszcze wiele do zaoferowania i jest zbyt cenne, 
aby się go pozbywać. Tworzywo sztuczne pochodzące z odzysku 
można wykorzystać jako surowiec wtórny niemalże bez utraty 
jakości bądź strat energii. Elementy z tworzyw sztucznych 
przerabia się z powrotem na granulat, dodając w razie potrzeby 
niewielką ilość nowego surowca w celu podniesienia jakości do 
wymaganego poziomu. Właśnie w taki sposób powstaje materiał 
o bardzo wysokiej jakości — podstawa korytek RECYFIX®.

Nawet jeśli zastosowanie materiału jako surowca wtórnego nie 
ma już uzasadnienia ekonomicznego, nie trzeba go przekazywać 
na składowisko w charakterze odpadu. W dalszym ciągu zawarta 
w nim energia może posłużyć do wytworzenia prądu i ciepła.

Recyklaty na tworzywo RECYFIX® są wytwarzane przez nowo-
czesne zakłady recyklingu tworzyw sztucznych. Ich podstawą 
są wysokiej jakości tworzywa przemysłowe, pochodzące na 
przykład z przemysłu samochodowego lub budowy maszyn. 
Udział tworzyw regenerowanych może być różny w zależności od 
pożądanej jakości. W razie potrzeby można użyć także całkowicie 
nowego surowca
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... ZByT ceNNe 
ABy Je WyrZUcIĆ

Granulat recyFIX®
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Szwajcaria
Niemcy
austria

Belgia
Szwecja

Dania
Norwegia
Holandia

Luksemburg
Francja
estonia

Słowacja
Włochy
Czechy
irlandia

Finlandia
Węgry

Hiszpania
Portugalia

Polska
Słowenia
rumunia

Wielka Brytania
Łotwa
Litwa

Bułgaria
Grecja

Cypr
Malta

0 %

Całkowity wskaźnik odzysku 
wg krajów – „Total Recovery 
Rate by Country 2011”

(dotyczy po konsumenckich odpadów 
z tworzyw sztucznych) Źródło: Consultic10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

W dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych Niemcy plasują 
się w czołówce krajów europejskich. Z łącznej ilości odpadów 
powstałych w 2011 roku jedynie 1% oddano na składowiska 
(w przeważającej części dotyczy to odpadów opakowaniowych); 
99% przeznaczono do recyklingu w celu odzyskania surowców 
wtórnych lub energetycznych. Wysokiej jakości tworzywa 
sztuczne pochodzące z produkcji przemysłowej są uznawane za 
cenny surowiec, a także mogą być utylizowane w 100%.

W poniżej wymienionych krajach składowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest 
prawnie zabronione. Materiał wykorzystuje się ponownie jako surowiec wtórny lub 
energetyczny.

POZiOM reCYKLiNGU W NieMCZeCH

Wskaźnik recyklingu

Wskaźnik odzysku energii

Tworzywo termoplastyczne (czyli produkt podstawowy do wyrobu tworzywa RECYFIX®): 
Termoplasty składają się z długich łańcuchów molekularnych. Są one połączone siłą 
oddziaływań międzycząsteczkowych. Można to sobie wyobrazić jako przylgnięcie do siebie, 
oplecenie i zaczepienie cząstek. Pomiędzy poszczególnymi włóknami nie istnieje więc trwałe 
wiązanie ciał stałych. 
Dzięki temu materiał można stopić ponownie bez konieczności zerwania wiązań molekularnych.

tworzywa termoplastyczne 
można przetwarzać wielokrotnie

Zapraszamy do 
obejrzenia filmu 
na ten temat:
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Całkowity wskaźnik odzysku 
wg krajów – „Total Recovery 
Rate by Country 2011”

Symbol materiału do recyklingu

W celu ułatwienia recyklingu 
tworzyw sztucznych, obecnie 
wszystkie są oznaczane specjalnym 
kodem. Polipropylen ma własny kod 
recyklingowy:

Wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych w Niemczech w 2011 roku

Oddanie na składowiska 1%

Odzysk surowców wtórnych 43%

Odzysk energii 56%



MODerNer 
WerKSTOFF MIT 
TrADITION… 

Zapraszamy 
do obejrzenia 
filmu na ten 
temat:
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SYSteMY ODWODNieŃ DO DŁUGOtrWaŁeJ eKSPLOataCJi

Elastyczność opisuje zdolność materiału do odwracalnego 
odkształcenia się pod wpływem działania siły zewnętrznej.

Jeżeli na ciało działają siły, wówczas nieznacznie zwiększają się 
lub zmniejszają odległości pomiędzy jego cząsteczkami. 
Włożona  w to energia mechaniczna zostaje zmagazynowana  
i ciało zmienia swój kształt zewnętrzny. Po ustaniu działania 
siły, cząsteczki wracają na swoje miejsca wyjściowe, a energia 
zostaje uwolniona. Ciało przyjmuje z powrotem swój pierwotny 
kształt zewnętrzny. W przypadku przekroczenia granicy 
plastyczności ciało pozostaje trwale odkształcone lub pęka.

W jakim celu przywołujemy tę definicję fizyczną? Korytka 
odwodnieniowe są narażone na działanie dużych sił dyna-
micznych. Zaczyna się to już podczas montażu, gdy wzdłuż 
korytka ubija się nawierzchnie z kostki brukowej. Również 
podczas najczęstszego, codziennego użytkowania: W tym 
przypadku korytka i ruszty muszą wytrzymać obciążenia 
wywołane ruchem pieszych,  pojazdów i znosić wysokie różnice 
temperatur pomiędzy latem, a zimą. Wskazane zatem byłoby 
zastosowanie takiego materiału, który byłby wystarczająco 
elastyczny, ale i odporny,  zapewniając bezawaryjne funkcjo-
nowanie systemu odwodnienia. Tworzywo sztuczne RECYFIX® 
ma dokładnie takie właściwości. Jest ono niełamliwe, trwałe 
i zapewnia stałe, niezawodne odwadnianie powierzchni.

Elastyczne właściwości są szczególnie ważne podczas ubijania 
nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż korytka RECYFIX®.



MODerNer 
WerKSTOFF MIT 
TrADITION… 
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SYSteMY ODWODNieŃ DO DŁUGOtrWaŁeJ eKSPLOataCJi

MOcNe 
I NIeŁAMLIWe…



Zapraszamy 
do obejrzenia 
filmu na ten 
temat:
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Korytka recyFIX® charakteryzują się wysoką odpornością na pękanie. Można je swobodnie pakować, 
transportować i przeładowywać bez użycia specjalistycznych maszyn czy sprzętów. Pozwala to na 
zaoszczędzenie komplikacji na placu budowy.

ODPOrNe Na PĘKaNie

Dzięki korytkom z tworzywa sztucznego można w sposób elastyczny konstruować  
bardzo różnorodne układy i instalacje. Materiał ten pozwala 
na tworzenie o wiele bardziej złożonych konfiguracji 
konstrukcyjnych aniżeli ma to miejsce 
w przypadku tworzyw mineralnych. 
Korytka RECYFIX® charakteryzują 
liczne udoskonalania mające na 
celu ułatwienie obróbki.

Nowe możliwości konstrukcyjne i prefabrykowane udogodnienia

Wstępnie ukształtowane króćce 
pionowe umożliwiające przyłączenie  
do kanalizacji

Wstępnie ukształtowane profile 
umożliwiające podłączenie 
korytek z boku

Użebrowanie zapewniające pewne 
umocowanie korytka w podłożu

Łączenie metodą pióro i wpust 
zapewniające prostoliniowość 
montowanych ciągów
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Korytka recyFIX® dostarczane są na plac 
budowy wstępnie zmontowane z założonym 
rusztem i mogą być układane od razu po zdjęciu 
z palety, przez jedną osobę.

Dzięki swojej niewielkiej wadze ułatwiają samodzielne 
przewożenie i przenoszenie: Korytko o szerokości 
nominalnej 100 mm waży zaledwie 4 kg.

Tworzywo sztuczne łatwo poddaje się obróbce. 
Łączenia, przycięcia lub otwory można wykonać 
prostym narzędziem, takim jak piła lub koronka 
wiertarska, przy niewielkim nakładzie siły.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZtÓW MONtaŻU 
i ŁatWa OBrÓBKa

Produkt kompleksowy

Niewielka waga

Łatwa obróbka

KORYTKO
= 4 KG

SKRZYNKA 
PIWA
= 16 KG NARZĘDZIA

= 10 KG



MODerNer 
WerKSTOFF MIT 
TrADITION… 
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ODPOrNe Na KOrOZJĘ 
i WYSOKOWYtrZYMaŁe SYSteMY ODWODNieŃ

Tworzywo recyFIX® jest odporne na korozję  
i odznacza się wysoką wytrzymałością. Materiał jest tak 
zwarty, że nie pochłania wody. Jest odporny na działanie 
mrozu i soli drogowej. Dzięki temu gwarantuje on stale 
atrakcyjny wygląd i niezawodne funkcjonowanie produktów 
przez długie lata.



MODerNer 
WerKSTOFF MIT 
TrADITION… 
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ODPOrNe 
NA KOrOZJĘ…
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Tworzywo recyFIX® jest odporne na działanie promi-
eniowania ultrafioletowego i spełnia wymagania normy 
PN-EN 1433. Odporność uzyskuje dzięki dodatkowi sadzy 
przemysłowej jako stabilizatora UV. Struktura materiału, 
a także jednolity wygląd zostają utrwalone na stałe.

ODPOrNe Na DZiaŁaNie  
MrOZU, SOLi DrOGOWeJ 
i SUBStaNCJi ŻrĄCYCH

Tworzywo sztuczne nie przewodzi prądu i jest 
stosowane jako izolator. Ze względów bezpieczeństwa 
wszystkie metalowe obiekty znajdujące się w pobliżu 
linii elektroenergetycznych muszą być uziemione, np. na 
peronach. Wyroby z tworzywa sztucznego nie przewodzą 
prądu — ich stosowanie pozwala uniknąć kosztownych 
prac związanych z wykonaniem instalacji uziemiających.

WYSOKieJ JaKOŚCi 
iZOLatOr

Niezbędne uziemienie

Bez uziemienia
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Polipropylen, jak wszystkie poliolefiny, nie uwalniają 
żadnych szkodliwych substancji. Nie zawiera substancji 
rozpuszczalnych w wodzie i doskonale nadaje się na 
produkty służące do odprowadzania i magazynowania 
wody. Polipropylen stosuje się nawet w wyrobach 
mających kontakt z żywnością i produktach o szczegól-
nie wysokich wymaganiach higienicznych.

WYSOKieJ JaKOŚCi 
iZOLatOr

CHeMiCZNie OBOJĘtNe  
i NieZaWieraJĄCe 
SUBStaNCJi 
rOZPUSZCZaLNYCH 
W WODZie
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rOZWÓJ i PrODUKCJa

Korytka recyFIX® to wynalazek firmy HAURATON. 
Od momentu ich wprowadzenia na rynek w 1995 roku, 
wyprodukowano w fabryce w Rastatt ponad 15 milionów 
metrów korytek, które niezawodnie i bezpiecznie odwad-
nia powierzchnie i budynki na całym świecie.

Korytka recyFIX® certyfikowane są zgodnie z normą 
DIN PN-EN 1433, ponadto objęte są znacznie bardziej 
rygorystyczną normą - niemiecką DIN V 19580. Ozna-
kowanie CE, audyt zewnętrzny i deklaracja właściwości 
użytkowych stanowią gwarancję najwyższego standardu 
technicznego i jakościowego.



Film o produkcji 
korytek recyFIX®
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recyFIX®PLUS
Bazylika św. Stefana  
w Budapeszcie

recyFIX®STANDARD  
Centrum logistyczne w Kamen

KOryTKA recyFIX® – PrZeTeSTOWANe 
W NATUrALNycH WArUNKAcH
Korytka recyFIX® były testowane w najbardziej wymagającym 
laboratorium badawczym świata — w rzeczywistości. 
Są przygotowane do intensywnego użytkowania w życiu 
codziennym — dowodzą tego od 1995 roku na całym świecie.

2003

2014 2014

2001
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recyFIX®PLUS
Lotnisko w Nicei

recyFIX®STANDARD 
Przystanek kolei miejskiej przy 
Łaźniach Mineralnych w Stuttgarcie

2014 2014

2001 2002



HAURATON Polska Sp. z o.o.
Ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
Polska
Tel. +48 66 25 444
Faks +48 66 25 440
hauraton@hauraton.com
www.hauraton.com.pl
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