
OBIEKTY
KULTURALNE

PLACE
PUBLICZNE

WZDŁUŻ
FASAD

BUDYNKÓW

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

KORYTKA SZCZELINOWE

ESTETYCZNE ODWODNIENIE DEDYKOWANE MIEJSCOM 
O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WIZUALNYCH.

Przystań Wyspa Grodzka, Szczecin

CHARAKTERYZUJE SIĘ:

Pałac Biskupów, Kielce

ŁATWOŚCIĄ
MONTAŻU
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BEZPIECZEŃSTWEM
ESTETYCZNYM
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Korytka szczelinowe odpowiadają normie PN-EN 1433 i znajdują 
zastosowanie dla następujących klas obciążeń:

KLASA A 15, 
OBCIĄŻENIE 15 KN

KLASA B 125, 
OBCIĄŻENIE 125 KN

KLASA C 250, 
OBCIĄŻENIE 250 KN

KLASA D 400, 
OBCIĄŻENIE 400 KN

Warsaw Spire

1

  korytka z tworzywa lub 
betonu włóknistego o sze-
rokościach nominalnych 
100 lub 150 mm, łączone 
systemem pióro–wpust

2

  pokrywy ze szczeliną sy-
metryczną i asymetryczną 
ze stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej

3

  studzienki z możliwością 
podłączenia do kanaliza-
cji, z odpowiednią nasadą 
rewizyjną

4

  ścianki czołowe z króćcem 
lub pełne
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GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Indywidualne rozwiązania
  pokrywy szczelinowe wykonane ze stali 
ocynkowanej lub stali nierdzewnej

  dwie wersje pokryw: symetryczna i asyme-
tryczna

  możliwości dostosowania wysokości syste-
mu ze względu na różne wysokości szyjki 
pokrywy

= elastyczność

Łatwy
montaż

 łatwe w obsłudze i montażu
  połączenie na pióro-wpust zapewnia 
szybką instalację bez długotrwałego 
dopasowywania

= redukcja kosztów

Cechy systemu i korzyści z zastosowania
KORYTEK SZCZELINOWYCH 
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Atrakcyjny produkt
  dyskretna linia odwodnienia harmonijnie łączy 
się z wyglądem obiektu szerokość szczeliny: 
12.5 mm - dla klasy obciążenia od A do C; 
18 mm - dla klasy obciążenia D

= unikalny, oryginalny design

Właściwości techniczne pokryw
  pokrywy nitowane – brak możliwości rdzewienia 
na łączach jak w przypadku spawania

  wzmocnione krawędzie szczeliny
  wzmocnienia pod pokrywą i odpowiednio do-
stosowana grubość materiału zapewniają idealną 
równowagę pomiędzy wagą, a stabilnością

= jakość / bezpieczeństwo

Możliwości połączeń
  nasady rewizyjne dopasowane 
do korytek oraz studzienek 

  podłączenie do kanalizacji możliwe 
zarówno z boku studzienki jak i od dołu 
korytka

= dostosowanie
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