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TRAFFIC GUGI®BLOC+
Monolityczne, prefabrykowane odwodnienie
liniowe dla ekstremalnych obciążeń dynamicznych.
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FASERFIX SUPER

Entwässerungsrinnen für extreme 

Belastungen

und hohe dynamische Kräfte.

FASERFIX KS

Stabile und leistungsfähige 

„Dzięki przygotowanej wcześniej 
prefabrykowanej obudowie, 
czas montażu jest krótszy, 
a jego koszty znacznie niższe.”

„Z systemem TRAFFIC GUGI®BLOC+ 
zyskuję gwarancję długoletniego
działania systemu odwadniającego
na projektowanej inwestycji.”

Jarosław - Generalny Wykonawca

Ewa - Projektant Instalacji

SPIS TREŚCI

MONOLITYCZNE, PREFABYKOWANE ODWODNIENIA LINIOWE 
DLA EKSTREMALNYCH OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH 
TRAFFIC GUGI®BLOC+
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Wytrzymałość na codzienną 
eksploatację w warunkach 
ekstremalnego obciążenia

Produkt długowieczny, 
zapewnia działanie przez lata

Szybka i łatwa instalacja 
dzięki monolitycznej, 
prefabrykowanej obudowie

Przebadana jakość i odporność 
na środki chemiczne oraz 
zmienne warunki atmosfery-
czne. 

54

OBCIĄŻENIA EKSTREMALNE

System TRAFFIC GUGI®BLOC+ powstał w odpowiedzi na 
rosnące zapotrzebowanie na odwodnienia o najwyższych 
parametrach wytrzymałościowych na ruch ciężkich poja-
zdów. Zauważalnie rośnie także trend stosowania produ- 
któw prefabrykowanych, które pozwalają na minimalizację 
kosztów usług instalacyjnych, przy jednoczesnym zacho-
waniu najwyższej jakości kanałów odwadniających. 

Systemy odwadniające muszą spełniać restrykcyjne wy-
mogi prawa budowlanego oraz indywidualne, często bar- 
dziej rygorystyczne, wymagania inwestorów, jak zape-
wnienie szczelności kanału odwadniającego na całej dłu-
gości czy możliwość łatwej inspekcji ciągu. 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, zarówno 
we współpracy z architektami, projektantami, a także  
z wykonawcami oraz inwestorami, postanowiliśmy stwo-
rzyć najtrwalszy i najbardziej wydajny produkt na rynku. 

Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do zró-
wnoważonej produkcji, która pozwala na obniżenie śladu 
węglowego. Dlatego tak ważny dla inwestorów jest dobór 
produktów, które będą długowieczne i wytworzone z su-
rowców odnawialnych, które w przyszłości mogą zostać 
przetworzone i ponownie wykorzystane.

Wszystkie materiały zastosowane w produkcji prefabry-
kowanego kanału odwadniającego TRAFFIC GUGI®BLOC+ 
są wykonane z materiałów, które pozwolą na ich ponowne 
wykorzystanie w procesie recyklingu.

Główne korzyści płynące z zastosowania TRAFFIC GUGI®BLOC+ na najbardziej wyma-
gających obiektach:

Dlaczego powstał 
TRAFFIC GUGI®BLOC+?

Monolityczne, prefabrykowane 
odwodnienia liniowe 
dla ekstremalnych obciążeń 
dynamicznych TRAFFIC GUGI®BLOC+



Beton C50/60

52.000 metrów  
odwodnienia*

*Łączna długość sprzedanych koryt w latach 2018-2021

FASERFIX®KS+

Nasady wlotowe kratowe 
GUGI® odlane z żeliwa  
sferoidalnego

Klasa wytrzymałości F 900

Pierwsze prefabrykowane koryta  
produkowane przez nas w Polsce,  
start produkcji 2012  

= doświadczenie

FASERFIX®BIG BL

Chemoodporne i 

nienasiąkliwe tworzywo

Monolityczna  

konstrukcja 

MONOTEC +

76
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Transformacja prefabrykowanych 
systemów odwadniających

JAPOŃSKIE FORMY

NIEMIECKA TECHNOLOGIA

POLSKIE WYKONANIE

Konsultacje z użytkownikami naszych systemów oraz
dotychczasowe doświadczenie w produkcji prefabryko-
wanych odwodnień liniowych, pozwoliło nam na wytypo-
wanie najważniejszych atutów, z produkowanych już 
przez nas, prefabrykowanych koryt FASERFIX®KS+, 
FASERFIX®BIG BL oraz MONOTEC+. 

Integracja tych cech w jednym produkcie umożliwiła 
stworzenie najmocniejszego koryta odwadniającego na
rynku - monolitycznego, prefabrykowanego 
TRAFFIC GUGI®BLOC+

Międzynarodowa technologia
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„Poszukiwanie producenta form (do wykonania systemów 
odwadniających TRAFFIC GUGI®BLOC+) rozpoczęliśmy od rynku europej-
skiego. Jednak z uwagi na brak tak wąsko wyspecjalizowanego producenta, 
rozszerzyliśmy poszukiwania o rynek międzynarodowy i tak nawiązaliśmy 
kontakt z japońską firmą TOYOTA Kohki, która wykonała dla nas 
formy do produkcji koryt TRAFFIC GUGI®BLOC+.”

Prefabrykacja to obecnie trend budowlany o ogromnym 
potencjale. Rosnący popyt na budownictwo modułowe 
jest zauważalny na wszystkich kontynentach. 

Jednymi z podstawowych zalet prefabrykacji są jakość 
i powtarzalność produkcji. Proces powstawania produktu 
składa się m. in. z przygotowania form i zbrojenia, wpro-
wadzenie do formy mieszanki betonowej, a następnie 
dojrzewanie betonu. 

Posiadając wieloletnie doświadczenie w produkcji prefa-
brykowanych odwodnień, szczególną uwagę przykłada-
my do jakości zarówno wytwarzanych koryt, jak również 
narzędzi potrzebnych do ich powstania. 

Proces produkcji prefabrykatów jest wymagający i inten- 
sywnie eksploatujący formy do ich odlewu, dlatego pro-
jektując kanały TRAFFIC GUGI®BLOC+ koncentrowaliśmy 
się szczególnie na trwałości i staranności wykonania 
form produkcyjnych. 

Poszukiwania najlepszych jakościowo form skierowały 
nas do japońskiej firmy TOYOTA Kohki, która specjalizuje 
się w projektowaniu i produkcji urządzeń dla przemysłu 
prefabrykatów betonowych. 

Jonasz Nastański
Quality & Product Development Manager HAURATON Polska

Gotowe 4 metrowe koryto TRAFFIC GUGI®BLOC+

Forma z elementami odwodnienia i zbrojeniem, gotowa do zalania betonem

Forma do produkcji 4 metrowego odcinka TRAFFIC GUGI®BLOC+

Japońska jakość
Formy Toyota

8



Różne warianty połączeń odcinków odwodnień

Wysoka odporność na ścieranie

Beton wzmocniony kruszywem bazaltowym

Klasa betonu C50/60

                                                        Mrozoodporność

                                      Szybki montaż na „zamek”

          100% szczelność natychmiast po montażu

Najwyższa odporność na obciążenia dynamiczne      

1110
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Wpółczesna prefabrykacja pozwala na 
efektywną produkcję odwodnień 
o wysokiej, powtarzalnej jakości. 

Bazując na naszym doświadczeniu w dotychczasowej 
produkcji prefabrykowanych systemów odwadniających 
FASERFIX®BIG BL, FASERFIX®KS+ i MONOTEC+, stworzy-
liśmy nowy kanał odwadniający ze zintegrowaną opaską 
żelbetową TRAFFIC GUGI®BLOC+.

Monolityczny korpus koryta, zintegrowany z prefabry-
kowaną obudową, został dostosowany do największych 
obciążeń w klasie F900 (wg. normy PN-EN 1433), dlatego 
jest dedykowany do zastosowania na najbardziej wyma-
gających obiektach. Dla takich obiektów nie było do tej 
pory dostępne odwodnienie liniowe, które sprostałoby 
długoterminowej ekspozycji na najtrudniejsze warunki.
Do wykonania opaski zastosowano beton na bazie 

cementu HSR o klasie C50/60 XF4, XA3, który został 
wzmocniony zbrojeniem ze stali.

Aktualny trend w produkcji prefabrykowanych rozwiązań 
pozwala na skrócenie czasu montażu systemu i zmniej-
szenie ilości pracowników potrzebnych do wykonania 
prac na budowie.

Odporność betonu na warunki atmosferyczne i działanie 
środków odladzających zapewnia wieloletnią trwałość 
produktu.

Betonowa obudowa koryta

Prefabrykowane odwodnienia liniowe 
TRAFFIC GUGI®BLOC+ przygotowywane jest w kontrolo- 
wanych warunkach, dlatego w trakcie instalacji zyskujemy 
pewność, że opaska będzie trwała, wykonana zgodnie
z wymogami technicznymi projektu i zapewni spokój 
i ochronę obiektu przez wiele lat. Zatopienie żeliwnej na-
sady odwodnienia TRAFFIC GUGI®BLOC+ w betonie sku-
tecznie wyklucza możliwość oddzielenia rusztu od korpu-
su odnowienia i tym samym zabezpiecza pojazdy przed 
ewentualnymi uszkodzeniami. 

Dużym atutem prefabrykowanych odwodnień liniowych 
jest możliwość szybkiego zastapienia uszkodzonych od-
cinków istniejących instalacji bez konieczności wykonywa-
nia opaski na miejscu budowy i wyłączenia obiektu z uży-
tku. Prace instalacyjne mogą być bez przeszków planowa-
ne nawet w warunkach zimowych. 

Ze względu na wyjątkowy sposób łączenia poszczegól-
nych odcinków odwodnienia poprzez zamek połączeniowy, 
TRAFFIC GUGI®BLOC+ może z powodzeniem być wykorzy-
stany do ekspresowego montażu lub wymiany instalacji. 



Proste rozwiązania

Profil/uszczelka w formie sznura, który 
nakłada się na brzeg koryta

Łączenie na zamek

Nowość w prefabrykacji, która ułatwia 
szybki montaż

Ułatwienia w montażu

Aby dowolnie łączyć elementy ciągu odwod-
nienia, możliwość zastosowania elementu 
„T“

Natychmiastowa szczelność

Brak konieczności oczekiwania na 
wyschnięcie silikonu

Możliwości wykorzystania elementu „T” w ciągach odwodnienia

Elementy dostępne:
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System odwadniający TRAFFIC GUGI®BLOC+ jest dostę- 
pny w odcinkach 4 i 1 metrowych. Budowę ciągu odwod-
nienia liniowego z TRAFFIC GUGI®BLOC+ ułatwia wybór 
różnych sposobów łączenia poszczególnych odcinków. 
Standardowym połączeniem jest ułożenie odcinka z zam-
kiem „żeńskim”, a następnie dopasowanie do niego kolej-
nego odcinka z zamkiem „męskim”. 
Zarówno odcinek 4 metrowy, jak i 1 metrowy są zakoń-
czone od czoła z jednej strony zamkiem „żeńskim”,  
a z drugiej zamkiem „męskim”.
Studzienki odpływowe także są wyposażone w zamki 
„żeńskie” i „męskie”.

Do dyspozycji jest również specjalny element „T”, który 
umożliwia połączenie ze sobą dwóch jednoimiennych 
ścian koryta.
Idealne dopasowanie ścian koryt metodą łączenia na 
zamek pozwala uzyskać natychmiastową szczelność na 
całej długości ciągu odwodnienia.
Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba wymiany fragmen-
tu systemu odwadniającego istniejącego ciągu, można 
zastosować tzw. element naprawczy, którego ściany nie 
zostały wyposażone w zamki łączące. Dzięki płaskiemu 
wykończeniu, pojedynczy odcinek można bez przeszkód 
zainstalować w miejscu wymiany.

Korytka długości 1 m i 4 m 
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Możliwość wykorzystania 
elementu „T“
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zastosowanie elementu „T”
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Żeliwo sferoidalne GJS-500

Powierzchnia wlotowa 1046 cm2/mb

Odwodnienie liniowe 
typu i wg normy EN- 1433

Szerokość nominalna NW 300
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) jest wiodą-
cym ośrodkiem badawczym zajmującym się wsparciem 
wojskowej techniki lotniczej nadzorowanym przez Ministra
Obrony Narodowej. Jako placówka z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem prowadzi prace naukowe, badawczo-roz-
wojowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe związane  
z eksploatacją techniki lotniczej. Opracowuje m.in. tech-
nologie, metody badań, nowe konstrukcje, programy ba-
dawcze, metodyki eksploatacji sptrzętu lotniczego, esk-
pertyzy. Wszystkie te działania wpływają na wzrost nieza-
wodności sprzętu lotniczego i bezpieczeństwa lotów. 

ITWL współpracuje z największymi krajowymi i zagrani-
cznymi firmami związanymi z branżą lotniczą. Posiada 
również kilkanaście wyspecjalizowanych laboratoriów 
akredyowanych przez Polskie Centrum Akredytacji lub Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej. 

W ramach swojej działalności ITWL wykonał badania i wy-
dał orzeczenie o dopuszczeniu kanału odwadniającego 
TRAFFIC GUGI®BLOC+ do stosowania na lotniskach.
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Korpus odwodnienia TRAFFIC GUGI®BLOC+ został zin- te-
growany z prefabrykowaną obudową. Górna powie- rzch-
nia monolitycznego odwodnienia jest wykonana  
z materiałów, które zapewniają wysoką wytrzymałość 
oraz wysoką odporność na ścieranie.

Widoczna z góry kratowa powierzchnia wlotowa została 
uformowana z żeliwa, podnosząc tym samym wytrzyma-
łość korpusu odwodnienia. Żeliwny element został zato- 
piony w żelbetowych ścianach koryta z wykorzystaniem 
poziomych perforowanych kotew na całej długości od- 
wodnienia po obu jego stronach z dodatkowym stalo-
wym użebrowaniem. Takie połączenie zapewnia stabilne 
scalenie wszystkich elementów monolitycznego korpusu 
i zabezpiecza przed ich przemieszaniem się.

Do produkcji elementu żeliwnego użyto żeliwa GJS-500 
o wytrzymałości na ściskanie 800 N/mm2 oraz wytrzy-
małości na rozciąganie 500 N/mm2. Wewnętrzna część 
(obwód zwilżony) koryta odwodnienia jest wykonany  
z tworzywa PE-PP o nasiąkliwości 0%, mrozoodporności 
zgodnej z PN-EN 1433 oraz o wysokiej chemoodporności.
Wszystkie materiały konstrukcyjne koryt odwodnienia są 
odporne na działanie środków odladzania nawierzchni 
i samolotów.

Badania koryt TRAFFIC GUGI®BLOC+ 
wykazały: 

- Mrozoodporność  - F300 po 211 cyklach wg 
NO-17-A204:2015:
a. Ubytek masy -1,3% po 225 cyklach w środku 
odladzającym Nordway KF badane wg NO-
17-A204:2015
b. Wytrzymałość na ściskanie 105,4 MPa po 211 
cyklach przy stosowaniu środka odladzającego
- Wytrzymałość na ściskanie  - 94,1 MPa po 28 
dniach, klasa betonu C50/60 zgodna z normą 
PN-88/B-06250
- Wytrzymałość na rozciąganie  - 5,8 MPa badane 
wg PN-EN 12390-6:2011
- Nasiąkliwość  - 3,74% w środku odladzającym 
Nordway KF
- Odporność na złuszczenie  - 0,005 kg/m2 
w roztworze 20% mocznika po 56 cyklach
- Wytrzymałość na odrywanie  - 5,6 MPa po 56 
cyklach w roztworze mrówczanu sodu wg PN-EN 
1542:2000

Orzeczenie Instytutu Technicznego
Wojsk Lotnicznych (ITWL) 

Wszystkie materiały zastosowane w produkcji prefabrykowanego kanału odwadniającego TRAFFIC 
GUGI®BLOC+ są wykonane z materiałów, które pozwolą na ich ponowne wykorzystanie 
w procesie recyklingu.

Monolityczne odwodnienie 
z nasadą wlotową kratową GUGI®



Obszary zastosowania 

TYP 010 o długości 1,0 m TYP 010 o długości 4,0 m 

Pojemność kanału

Pojemność hydrauliczna

10,55 dm3 x 10 = 105,5 dm3 10,55 dm3 x 40 - 422,0 dm3

105,5 L 422,0 L

Zoptymalizowana pojemność
hydrauliczna koryt

Koryta odwadniające TRAFFIC GUGI®BLOC+ oferują bar- 
dzo dużą pojemność, dzięki czemu szybko odprowadzą 
duże ilości spływającej wody deszczowej. Wysoka pojem-
ność hydrauliczna koryt ma szczególne znaczenie, kiedy 
woda opadowa jest zbierana z rozległych powierzchni 
utwardzonych oraz podczas nawalnych opadów. Ponadto 
pojemość koryta zapewnia dodatkową funkcję retencyj-
ną.

Wnętrze kanału zostało wykonane z tworzywa techni-
cznego (PE-PP), dlatego posiada znakomite parametry: 
nasiąkliwości - 0%, mrozoodporności zgodnej z PN-EN 
1433 oraz o wysokiej chemoodporności.

Odwodnienia odporne na największe 
obciążenia 

PRZEJAZDY KOLEJOWE

OBIEKTY WOJSKOWE
PORTY LOTNICZE
PORTY MORSKIE
TERMINALE KONTENEROWE
TUNELE

Wysoka odporność obwodu zwilżonego 
na działanie substancji chemicznych

Nasiąkliwość tworzywa technicznego - 0 %

Pojemność hydrauliczna - 
powierzchnia przekroju poprzecznego 1055 cm2

Kanały odwadniające TRAFFIC GUGI®BLOC+ zostały stwo-
rzone z przeznaczeniem do obszarów o ekstremalnych 
obciążeniach statycznych i dynamicznych. Specjalna mo-
nolityczna konstrukcja korpusu kanału zintegrowanego 
z prefabrykowaną obudową zapewnia najwyższą odpor-
ność.

Górna powierzchnia monolitycznego odwodnienia zosta-
ła wykonana z materiałów gwarantujących wysoką wy-
trzymałość oraz wysoką odporność  na ścieranie. Korpus
odwodnienia wzmocniono dodatkowym elementem wyko-
nanym z żeliwa GJS-500 o wytrzymałości na ściskanie 
800 N/mm2 oraz wytrzymałości na rozciąganie 
500 N/mm2. Wspomniany element zakotwiono w żelbeto-
wych ścianach koryta z wykorzystaniem poziomych per-
forowanych kotew na całej długość odwodnienia po obu 
jego stronach z dodatkowym stalowym użebrowieniem.

Materiały wykorzystane do budowy kanału odwadniające-
go  TRAFFIC GUGI®BLOC+ są odporne na działanie środ-
ków odladzania nawierzchni i samolotów, dlatego mogą 
być stosowane na lotniskach. 

1716

OBCIĄŻENIA EKSTREMALNE

Założenia:
Powierzchnia przekroju poprzecznego koryta to 1055 cm2 = 10,55 dm2 , 1 litr to 1 dm3, koryto długości 1 m to 100 cm, 
czyli 10 dm3,, koryto długości 4 m to 400 cm, czyli 40 dm3.



TRAFFIC GUGI®BLOC+

HAURATON | Cennik produktów 2022 

MONOLITYCZNE, PREFABRYKOWANE

ODWODNIENIA LINIOWE 

Beton na bazie cementu HSR o klasie 
C50/60 XF4, XA31

 

Nienasiąkliwe i chemoodporne 
tworzywo techniczne3

 

  Górna powierzchnia wykonana z materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość oraz wysoką odporność na 
ścieranie.

  Korpus wykonany z betonu o klasie C50/60 XF4, XA3 zbrojonego stalą i kruszywem bazaltowym.
  Korpus odwodnienia monolityczny, zintegrowany z prefabrykowaną obudową – brak widocznych śrub /
  elementów połączeniowych w nawierzchni.
  Nasada wlotowa, wykonana z żeliwa GJS-500 o wytrzymałości na ściskanie 800 N/mm2 oraz 
  wytrzymałości na rozciąganie 500 N/mm2.
 Unikatowa budowa zapewnia odporność na działanie najwyższych sił dynamicznych. 

= GWARANCJA DŁUGOWIECZNOŚCI

  Pogłębiona konstrukcja kanału.
  Powierzchnia przekroju 
  poprzecznego 1055 cm2.
  Duża powierzchnia wlotowa 
  1046 cm2/mb.

=BEZPIECZEŃSTWO

  Wysoka odporność obwodu zwilżonego na substancje 
  chemiczne.
  Mrozoodporność betonu – klasa F300 wg PN-88/B-06250. 
  Orzeczenie ITWL o przydatności odwodnień do stosowania na 

obiektach lotniskowych.

= BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ

  4 i 1 metrowe odcinki.
  Dostępne elementy uzupełniające, odcinki z płaskimi czołami.
  Łączenie na zakładkę i uszczelka – natychmiastowa szczelność.
  100% wodoszczelności od razu po montażu odwodnienia.

=OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

TRAFFIC GUGI®BLOC+

Właściwości systemu i korzyści 
z zastosowania

Wysoka jakość komponentów

Odporność na zróżnicowane czynniki Największa pojemność 
hydrauliczna wśród 
monolitycznych odwodnień

Szybki montaż i możliwość modyfikowania elementów ciągu

Monolityczna konstrukcja koryta2
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Znajduje zastosowanie dla jezdni ulic, ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, pobocza, 
drogi osiedlowe.

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)

Nawierzchnie narażone na regularny ruch 
pojazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych.

Powierzchnie narażone na ekstremalne obciążenia 
i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.

TRAFFIC GUGI®BLOC+

Monolityczne, prefabrykowane odwodnienie 
liniowe dla ekstremalnych 

Koryto monolityczne, zintegrowane 
z prefabrykowaną obudową z betonu C50/60, 
korpus koryta wyposażony w żeliwny element, 
wnętrze koryta wykonane z tworzywa. 
Długości 4 m i 1 m.

Ścianka czołowa, pełna

Studzienka z możliwością dwustronnego 
podłączenia do kanalizacji

Ruszty do studzienki
żeliwne, kratowe 
lub szczelinowe, 
kl. E 600 lub F 900

21

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)

TRAFFIC GUGI®BLOC+ odpowiada normie PN-EN 1433 
i znajduje zastosowanie dla następujących klas
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TRAFFIC GUGI®BLOC+TRAFFIC GUGI®BLOC+

Monolityczne koryta z nasadami wlotowymi kratowymi GUGI®

TRAFFIC GUGI®BLOC+ 300, do kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz. 
cm2

Pow. 
wlot.

cm2/m

Masa
kg 

Nr
kat.

typ 010 1000 700 575 1055 1046 720,00 10008

typ 010 4000 700 575 1055 1046 2 820,00 10009

typ 010, naprawczy 1000 700 575 1055 1046 720,00 10012

typ 010, naprawczy 4000 700 575 1055 1046 2 820,00 10013

typ 010, rodzaj T 1000 700 575 1055 1046 720,00 10015

typ 010, 1 m

typ 010, 4 m

typ 010, 4 m, naprawczy

typ 010, 1 m, naprawczy

typ 010, 1 m, rodzaj T

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 700 575 640,00 10014

element górny studzienki, ramy ocynk., naprawczy 1000 700 575 640,00 10104

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie z ocynk. osadnkiem, 
ramy ocynk. 1000 700 1125 - 10105

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie z ocynk. osadnkiem, 
ramy ocynk., naprawcza 1000 700 1125 - 10106

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 700 575 640,00 10121

element górny studzienki, ramy żeliwne, naprawczy 100 700 575 640,00 10122

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne 1000 700 1125 - 10123

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne, naprawcza 1000 700 1125 - 10124

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 379 40 21,80 4068

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny 500 379 40 23,20 4061

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna 
ocynk. M10x50, SW19 - - - 0,06 33100

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

uszczelka 20x20mm. w rolce 1 mb - 20 20 0,57 10095

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 692 502 3,75 10107

ścianka czołowa z kroćcem DN 200, ocynk. - 692 502 3,96 10205

ścianka czołowa z kroćcem DN 315, ocynk. - 692 502 5,00 10207

ścianka czołowa, ocynk., do wariantu 

uszczelka 20x20mm. w rolce 1 mb

element górny studzienki, 
ramy ocynk., naprawczy

element górny studzienki, 
ramy żeliwne

ruszt żeliwny, kratowy GUGI 
MW 15/25, czarny
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HAURATON Polska sp. z o.o  
ul. Ostrowska 398 
61-312 Poznań 
Tel. +48 601 704 353 
biuro@hauraton.com
www.hauraton.com


