
KORYTA ODWADNIAJĄCE
Z PREFABRYKOWANĄ 
OBUDOWĄ 



Zagospodarowanie wód opadowych 

Kompleksowe zagospodarowanie wody deszczowej jest 

obecnie istotne bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. 

Rośnie świadomość traktowania wody opadowej jako zaso-

bu, dlatego ważne jest, aby ten cenny zasób wracał 

do naturalnego obiegu tak często, jak to możliwe. 

W miejscach, gdzie nie jest to możliwe, HAURATON oferuje 

odpowiednie rozwiązania dla skutecznego zebrania 

i odprowadzenia wody deszczowej tak, aby zapobiegać 

zalaniu i przeciążeniu sieci kanalizacyjnych. Intensywne 

opady deszczu, duże natężenie ruchu, zanie-czyszczenia 

wód szkodliwe dla środowiska i człowieka to jedne z lic-

znych wyzwań związanych z gospodarką wodami opado-

wymi. Wybór produktów marki HAURATON jest równie 

szeroki i odpowiada potrzebie efektywnego i bezpiecznego 

zagospodarowania wód opadowych na każdym etapie 

– od zebrania, poprzez podczyszczenie, retencję 

i rozsączenie wody do gruntu czy odprowadzenie do sys-

temu kanalizacyjnego. Aby ułatwić dobór odpowiedniego 

systemu do potrzeb danego projektu, podzieliliśmy nasze 

systemy na cztery podstawowe grupy ze względu na ich 

funkcje.

PODCZYSZCZANIE

Skuteczne podczyszczanie
zanieczyszczonych wód
deszczowych. 

ROZSĄCZANIE

Kontrolowane rozsączanie
wód opadowych do podłoża. 

RETENCJA

Bezpieczna retencja i chwilowe
przetrzymywanie dużych ilości 
wody opadowej. 

ODWADNIANIE

Ukierunkowane odprowadzanie 
wód opadowych przez systemy 
odwadniające.

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej: 

www.hauraton.com

ODWADNIANIE
Odwadnianie powierzchni to celowe odprowadzenie wody 

opadowej i roztopowej naturalnie lub za pomocą syste-

mów odwadniających, takich jak odwodnienia liniowe lub 

wpusty punktowe. Funkcją systemu odwadniającego jest 

zbieranie, transport i odprowadzanie wody opadowej  

z powierzchni utwardzonej. Kanały odwadniające stoso-

wane są na obszarach o różnym natężeniu komunikacyj-

nym, od stref ruchu ciężkiego, jak lotniska czy zakłady 

przemysłowe, aż po ruch lekki w strefach ruchu pieszych, 

takich jak rynki i deptaki. W zależności od obszaru zas-

tosowania istnieją różne wymagania dotyczące systemu 

odwadniającego, które należy uwzględniać.  

Na obszarach, takich jak strefy lotniskowe, porty morskie 

i porty kontenerowe, odwodnienia liniowe są narażone 

na ekstremalnie duże obciążenia ruchu ciężkiego i duże 

natężenie ruchu. Ogromne siły nacisku i sił dynamicznych 

wymagają od systemów odwadniających maksymalnej 

stabilności.  Zastosowanie kanałów odwadniających 

HAURATON w obszarach, na którym dochodzi do ekstre-

malnych obciążeń, zapewniają absolutne bezpieczeństwo 

użytkowania i wieloletnią trwałość.
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Ponad 25 lat doświadczenia
w doborze i dostarczaniu systemów
zagospodarowania wody opadowej
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Marka HAURATON jest obecna w Polsce 
od 1994 roku. 

Specjalizujemy się w odwodnieniach liniowych. Do każdego 

zlecenia podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu może-

my skutecznie rozpoznać potrzeby i oczekiwania Klientów. 

Naszą pracę wykonujemy szybko, sprawnie, ale przede 

wszystkim profesjonalnie. W ofercie znajduje się szeroki 

zakres rozwiązań dla zagospodarowania wód deszczowych. 

Gwarantujemy bezpieczeństwo i zadowolenie z efektów  

z naszej pracy. Ponadto świadczymy usługi doradztwa 

techniczno-handlowego w całej Polsce. Jeśli masz pyta-

nia bądź wątpliwości dotyczące oferowanych przez nas 

produktów, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie 

pomożemy w wyborze skutecznych systemów odwodnień 

liniowych.

Oprócz odwodnień liniowych zajmujemy 
się sprzedażą: 

 separatorów, 

 systemów rozsączających, 

 systemów retencyjnych.

40 000 km+
na całym świecie zamontowaliśmy już tyle kilometrów 
odwodnienia, że można by nim otoczyć kulę ziemską.

Globalny zasięg doświadczenia

Długi okres funkcjonowania na rynku spowodował, że zy-

skaliśmy duże doświadczenie, a także wiedzę. Dzięki temu 

udało nam się pozyskać grono zadowolonych odbiorców. 

Cały czas staramy się poszerzać naszą ofertę, aby wycho-

dzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów. Do 

tej pory zrealizowaliśmy wiele obiektów na terenie kraju. 

Możemy się pochwalić zaufaniem naszych odbiorców, któ-

rzy zdążyli się przekonać o wysokiej jakości świadczonych 

usług. Podczas realizacji zleceń jesteśmy elastyczni,  

a oferowane działania wyróżniają się skutecznością.

Nasze systemy są montowane przy 
największych i najbardziej wymagających 
inwestycjach, jak: 

 Obiekty sportowe (Stadion Narodowy, Stadion PGE 

Arena)

 Biurowce (w Warszawie: Varso Tower, Warsaw Spire, 

Złota 44, Q22)

 Lotniska (Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Balice 

w Krakowie)

 Porty i terminale kontenerowe (Port Morski i terminal 

kontenerowy BTC Gdynia, Nabrzeże Starówka Szczecin)

TRAFFIC GUGIBLOC+ 33

FASERFIX KS+ 37

MONOTEC+ 59
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Bazując na naszym doświadczeniu w dotychczasowej 

produkcji prefabrykowanych systemów odwadniających, 

stworzyliśmy cztery różne koryta odwadniające w goto-

wej, prefabrykowanej obudowie. Wybór jednej z czterech 

opcji pozwala na dostosowanie systemu do indywidual-

nych wymogów inwestycji. Aktualny trend w produkcji 

prefabrykowanych rozwiązań pozwala na skrócenie cza-

su montażu systemu i zmniejszenie ilości pracowników 

potrzebnych do wykonania prac na budowie. Odporność 

betonu na warunki atmosferyczne i działanie środków 

odladzających zapewnia wieloletnią trwałość produktu. 

Prefabrykowane odwodnienia liniowe przygotowywa-

ne są w kontrolowanych warunkach, dlatego w trakcie 

instalacji zyskujemy pewność, że obudowa będzie trwała, 

wykonana zgodnie z wymogami technicznymi projektu 

i zapewni spokój i ochronę obiektu przez wiele lat. Dużym 

atutem prefabrykowanych odwodnień liniowych jest 

możliwość szybkiego zastapienia uszkodzonych odcinków 

istniejących instalacji bez konieczności wykonywania obu-

dowy na miejscu budowy i wyłączania obiektu z użytku. 

Prace instalacyjne mogą być realizowane bez przeszkód 

nawet w warunkach zimowych. 

Betonowa obudowa koryta

Współczesna prefabrykacja pozwala na
efektywną produkcję odwodnień 
o wysokiej powtarzalnej jakości. 

Zalety prefabrykacji 
odwodnień liniowych: 

Powtarzalna wysoka jakość wykonania

Szybki montaż odwodnienia

Trwała i solidna obudowa 

Możliwość wymiany elementów istniejącego 
ciągu 

Efektywne planowanie prac wykonawczych 

Forma do produkcji 4 metrowego odcinka TRAFFIC GUGI®BLOC+
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Koryta prefabrykowane 
oferta HAURATON TRAFFIC GUGIBLOC+  FASERFIX BIG BL FASERFIX KS+ MONOTEC+

Monolityczne odwodnienie 
prefabrykowane z prefabry-
kowaną obudową, odporne 
na ekstremalne obciążenia 
statyczne i dynamiczne.

Wytrzymały prefabrykowany 
system odwadniający dla 
obszarów narażonych na 
ekstremalne obciążenia ruchu 
ciężkiego.

Odwodnienie dla miejsc, 
w których wymagana jest 
szybka zabudowa,  
w szczególności przy 
wjazdach na terenie obiektu  
i obszarach o podwyższonym 
natężeniu ruchu.

Monolityczne szczelinowe 
odwodnienie liniowe dla 
obszarów o dużym natężeniu 
ruchu kołowego i dużej 
powierzchni spływu.

Dopasuj odwodnienie do potrzeb
swojej inwestycji. 
W ofercie HAURATON prezentujemy 4 rodzaje 

odwodnień liniowych z prefabrykowaną obudową.  

W zależności od potrzeb inwestycji, istnieje możliwość 

wyboru odpowiedniej szerokości nominalnej, wysokości 

odwodnienia, długości odcinków, wyboru pomiędzy 

odwodnieniami monolitycznymi i odwodnieniami  

z możliwością dopasowania rusztu. Sprawdź w tabeli 

parametry przedstawionych rodzajów odwodnień  

i wybierz te, które najlepiej odpowiadają potrzebom 

danego obiektu.

Klasa wytrzymałości zgodnie z PN EN 1433

Natężenie ruchu 

Obciążenie dynamiczne

Szerokość nominalna I Typ

Materiał - korpus koryta 

Rama

Rodzaj pokrywy

Informacje dodatkowe

Do F900 Do F900

NW 300 NW 100-300

beton kl. C50/60 (klasa 
ekspozycji XF4, XA3), 
 zbrojony stalą  
+ wkładka z tworzywa

beton kl. C50/60 (klasa 
ekspozycji XF4, XA3), 
zbrojony stalą

 ze stali ocynkowanej, 
o wysokości 40 mm i sze-
rokości 45 mm w najszer-
szym miejscu

 ruszt żeliwny 
zintegrowany z obudową 

 ruszt żeliwny 
szczelinowy, 

 ruszt żeliwny kratowy 
GUGI,

 mocowanie rusztu: 
system zatrzaskowy 
SIDE-LOCK, możliwość 
mocowania łącznie w 16 
punktach na metr

 zintegrowana opaska 
żelbetowa,

 odcinki w dwóch 
długościach: 4m i 1m,

 łączenie na zakładkę,
 dostępne elementy 

uzupełniające z płaskimi 
czołami, 

 100% szczelność od razu 
po montażu odwodnienia,

 orzeczenie ITWL  
o przydatności odwodnień 
do stosowania na obiektach 
lotniskowych

 zintegrowana opaska 
żelbetonowa,

 odcinki w dwóch 
długościach: 4m i 1m

 fabrycznie montowany 
profil formujący fugę,

 możliwość barwienia 
obudowy oraz nadania 
struktury jej nawierzchni

Do F900 Do D400

NW 100-200 NW 100

beton kl. C50/60 (klasa 
ekspozycji XF4, XA3), 
zbrojony stalą

beton na bazie cementu 
HSR o kl. C50/60 XF4, XA3 
zbrojony stalą

 stal ocynkowana o wys-
okości 20 mm i szerokości 
25 mm w najszerszym 
miejscu

 ruszty wykonane z żeliwa, 
tworzywa sztucznego, 
stali ocynkowanej, stali 
nierdzewnej,

 ruszt kratowy GUGI,
 ruszty szczelinowe 

z tworzywa FIBRETEC 
w różnych wariantach 
kolorystycznych,

 nagradzane za design 
ruszty METROPOLIS,

 ruszty z prętami 
wzdłużnymi,

 pokrywy perforowane

 górna powierzchnia 
monolitycznego odwo-
dnienia wykonana  
z materiałów zapewnia-
jących wysoką wytrzy-
małość oraz wysoką 
odporność na ścieranie

 koryto z gotową 
prefabrykowaną obudową, 

 odcinki 1m oraz 4m,
 szeroki wachlarz wzorów 

rusztów, 
 możliwość barwienia 

betonowej obudowy oraz 
nadania struktury jej 
nawierzchni

 monolityczne koryta,
 odcinki 1m oraz 4m,
 duża pojemność 

hydrauliczna,
 odporność obwodu 

zwilżonego na działanie 
substancji chemicznych, 

 oświadczenie ITWL  
o przydatności odwodnień 
do stosowania na obiektach 
lotniskowych, 

 możliwość barwienia 
obudowy oraz nadania 
struktury jej nawierzchni
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Szybkie układanie ciągów

4 metrowe prefabrykowane koryta  
odwadniające

TRAFFIC GIGIBLOC +

Typ 010
 Długość: 4000 mm

 Szerokość: 700 mm

 Wysokość: 575 mm

Dostępne szerokości nominalne:
 NW 300

1 

FASERFIX BIG BL 300

Typ 020
 Długość: 4000 mm

 Szerokość: 700 mm

 Wysokość: 575 mm

Dostępne szerokości nominalne:
 NW 100, NW 150, NW 200, NW 300

2
 

FASERFIX KS+ 200

Typ 010
 Długość: 4000 mm

 Szerokość: 510 mm

 Wysokość: 465 mm

Dostępne szerokości nominalne:
 NW 100, NW 150, NW 200

3 

MONOTEC+ 230

Typ 230
 Długość: 4000 mm

 Szerokość: 360 mm

 Wysokość: 328 mm

Dostępne szerokości nominalne:
 NW 100

4 

4 m

1,
8

 m
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1

FASERFIX®BIG BL

IDEALNE DO …

odwadniania wszystkich rodzajów nawierzchni narażonych na 

ekstremalne obciążenia ruchu ciężkiego, jak drogi, obszary 

operacji lotnicznych, obiekty portowe, terminale kontenerowe, 

obszary przemysłowe i logistyczne. 

Ruszt żeliwny szczelinowy 1
 

Koryto prefabrykowane żelbetowe 
z ramami stalowymi, żeliwnymi lub 
ze stali nierdzewnej

2
 

Modułowy system odwadniający do 
torowisk i szyn.

FASERFIX TRAFFIC TRAM pozwala na indywidulane dopasowanie 
systemu do potrzeb projektu. Istnieje możliwość przygotowania 
modułów w oparciu o prefabrykowane koryta FASERFIX BIG BL 
oraz FASERFIX KS+. Specjalnie skonstruowane elementy można 
dopasować do zróżnicowanych wymogów inwestycji.

Więcej informacji na temat systemów do odwadniania torowisk 
znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

www.hauraton.com

FASERFIX®TRAFFIC TRAM
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studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie z ocynk. osadnikiem,
ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 160typ 020

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Koryta FASERFIX®BIG BL wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T  
(średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Do każdego typu korytka dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt. 
  Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie 

z wymogami projektu.

typ 020, 4 m, ramy ocynkowane

FASERFIX®BIG BL 100 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy ocynk. 4000 400 384 175 1200,00 - 81844

typ 020, 1 m, ramy ocynk. 1000 400 384 175 300,00 - 81899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

FASERFIX®BIG BL 100 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy żeliwne 4000 400 384 175 1200,00 - 21844

typ 020, 1 m, ramy żeliwne 1000 400 384 175 300,00 - 21899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Typ 020, 
ramy żeliwne,
4,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
1,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.,
4,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.,
1,0 m

FASERFIX®BIG BL 100FASERFIX®BIG BL 100
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ruszt żeliwny, 
szczelinowy SW 94/16, 
czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 94//16, 
czarny, z powłoką KTL
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy
GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL
0,5 m

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 160 1000 400 934 605,00 - 81860

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 160 1000 400 934 605,00 - 21860

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 400 384 275,00 - 81895

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 400 384 275,00 - 21895

element pośredni studzienki 1000 400 550 310,00 - 81896

element dolny studzienki z króćcem DN 160 i ocynk. osadnikiem 1000 400 550 330,00 - 81897

osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie 418 68 150 1,20 - 720

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 020, pełna - 190 260 0,80 - 6083

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 190 260 0,80 - 6093

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

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

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - 91105

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - RD01

profil formujący fugę do typ 020* 8 375 345 0,05 33158

syfon z tworzywa DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 960

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 19050

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, 
opakowanie 35 kg, czarna - - - - 19004

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, czarna, 1kg - - - - 19005

podkład do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,00 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

przycinanie na dowolną długość - - - - - 33895

przycinanie pod kątem (uwaga: jedno połączenie wymaga 2 przycięć) - - - - - 33896

wiercenie otworów - - - - - 33897

montaż króćca - - - - - 33898

studzienka 
2-częściowa, 
połączona fabrycznie, 
z ocynk. osadnikiem, 
ramy ocynk., z mufą 
podłączeniową DN 160

studzienka 
2-częściowa, 
połączona fabrycznie, 
z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne, z mufą 
podłączeniową DN 160

ścianka czołowa typ 
020, z króćcem DN 110

sześciokątna śruba 
z kołnierzem do moco-
wania rusztów, 
z zębami blokującymi, 
czarna ocynk. M10x50, 
SW19

ścianka czołowa typ 
020, z króćcem DN 110

FASERFIX®BIG BL 100FASERFIX®BIG BL 100

Ruszty / pokrywy
FASERFIX®BIG BL 100, kl. D 400*

FASERFIX®BIG BL 100, kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, czarny 500 179 40 360 5,90 152 26063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94//16, czarny, z powłoką KTL 500 179 40 360 6,10 152 26663

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, ocynk. 500 179 40 360 5,97 152 26863

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 179 40 494 7,60 128 26060

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 179 40 494 7,60 152 26660

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe
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Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Koryta FASERFIX®BIG BL wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T  
(średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Do każdego typu korytka dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt. 
  Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie 

z wymogami projektu.

typ 020, 4 m, ramy ocynkowane

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy ocynk. 4000 550 460 368 2010,00 - 82844

typ 020, 1 m, ramy ocynk. 1000 550 460 368 500,00 - 82849

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy żeliwne 4000 550 460 368 2010,00 - 22844

typ 020, 1 m, ramy żeliwne 1000 550 460 368 500,00 - 22849

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Typ 020,  
ramy żeliwne,
4,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.
1,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
1,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.,
4,0 m

FASERFIX®BIG BL 150FASERFIX®BIG BL 150

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie z ocynk. osadnikiem,
ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 160typ 020

Korytka / korpusy

FASERFIX®BIG BL 150 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

FASERFIX®BIG BL 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

18 19
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ruszt żeliwny, szczeli-
nowy SW 150/20, 
z powłoką KTL
0,5 m

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 150/18, 
czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, 
czarny
0,5 m

studzienka 
2-częściowa, 
połączona fabrycznie, 
z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne,
z mufą podłączeniową 
DN 160

element dolny 
studzienki

FASERFIX®BIG BL 150FASERFIX®BIG BL 150

Ruszty / pokrywy

FASERFIX®BIG BL 150, kl. D 400*

FASERFIX®BIG BL 150, kl. E 600

FASERFIX®BIG BL 150, kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, czarny 500 229 40 624 7,45 98 22463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, z powłoką KTL 500 229 40 624 7,45 98 22483

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, ocynk. 500 229 40 624 7,44 98 22493

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 229 40 628 11,50 98 22068

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, czarny 500 229 40 710 9,90 98 22061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20,  z powłoką KTL 500 229 40 710 9,90 98 22761

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 160 1000 550 1012 1035,00 - 82855

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 160 1000 550 1012 1035,00 - 22855

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 550 460 475,00 - 82875

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 550 460 475,00 - 22875

element pośredni studzienki 1000 550 552 540,00 - 82876

element dolny studzienki 1000 550 552 560,00 - 82877

osadnik do studzienki, ocynk. 384 122 128 0,20 - 721

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk. - 240 369 1,40 - 2083

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem z tworzywa DN 150, ocynk. - 240 369 1,70 - 2093

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

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

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - 91105

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* 8 550 420 0,05 33159

syfon z tworzywa DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 960

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 19050

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, 
opakowanie 35 kg, czarna - - - - 19004

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, czarna, 1kg - - - - 19005

podkład do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,00 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

przycinanie na dowolną długość - - - - - 33895

przycinanie pod kątem (uwaga: jedno połączenie wymaga 2 przycięć) - - - - - 33896

wiercenie otworów - - - - - 33897

montaż króćca - - - - - 33898

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

ścianka czołowa typ 
11 - 020, pełna, ocynk.

syfon z tworzywa 
DN 160, zewnętrzny
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Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Koryta FASERFIX®BIG BL wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T  
(średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Do każdego typu korytka dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt. 
  Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie 

z wymogami projektu.

typ 020, 4 m, ramy ocynkowane

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy ocynk. 4000 600 490 533 2148,00 - 83844

typ 020, 1 m, ramy ocynk. 1000 600 490 533 540,00 - 83899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Typ 020, 
ramy ocynk.,
4,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.,
1,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
4,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
1,0 m

FASERFIX®BIG BL 200FASERFIX®BIG BL 200

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie z ocynk. osadnikiem,
ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 200typ 020

Korytka / korpusy

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy żeliwne 4000 600 490 533 2148,00 - 23844

typ 020, 1 m, ramy żeliwne 1000 600 490 533 540,00 - 23899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

KORYTA PREFABRYKOWANE
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ruszt szczelinowy 
SW 170/18, 
żeliwny, czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy
 GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL
0,5 m

ruszt żeliwny, szczeli-
nowy SW 170/20 mm, 
z powłoką KTL
0,5 m

element górny studzie-
nki, ramy ocynk.

element pośredni 
studzienki

ścianka czołowa typ 
01 - 020, z króćcem 
z tworzywa DN 150, 
ocynk.

sześciokątna śruba 
z kołnierzem do moco-
wania rusztów, 
z zębami blokującymi, 
czarna ocynk. M10x50, 
SW19

FASERFIX®BIG BL 200FASERFIX®BIG BL 200

Ruszty / pokrywy
FASERFIX®BIG BL 200, kl. D 400*

FASERFIX®BIG BL 200, kl. E 600

FASERFIX®BIG BL 200, kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, czarny 500 279 40 732 9,26 84 23463

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, z powłoką KTL 500 279 40 732 9,26 84 23483

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, ocynk. 500 279 40 732 9,30 84 23493

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny 500 279 40 833 13,60 84 23061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, z powłoką KTL 500 279 40 833 13,70 84 23761

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 279 40 818 12,65 84 23068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 279 40 818 12,60 84 23768

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk. - 290 400 1,90 - 3083

ścianka czołowa typ 01 - 020, z króćcem z tworzywa DN 150, ocynk. - 290 400 1,80 - 3093

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

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

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - 91105

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* 8 575 450 0,05 33160

syfon z tworzywa DN 200 - - - 2,00 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 19050

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, 
opakowanie 35 kg, czarna - - - - 19004

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, czarna, 1kg - - - - 19005

podkład do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,00 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

przycinanie na dowolną długość - - - - - 33895

przycinanie pod kątem (uwaga: jedno połączenie wymaga 2 przycięć) - - - - - 33896

wiercenie otworów - - - - - 33897

montaż króćca - - - - - 33898

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 200 1000 600 1013 1235,00 - 83855

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. 
osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 200 1000 600 1013 1235,00 - 23855

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 600 490 515,00 - 83895

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 600 490 515,00 - 23895

element pośredni studzienki 1000 600 523 700,00 - 83896

element dolny studzienki z ocynkowanym osadnikiem 1000 600 523 700,00 - 83897

osadnik do studzienki, ocynk. 384 122 128 1,50 - 721

Ścianki czołowe

KORYTA PREFABRYKOWANE
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typ 020, 4 m, ramy ocynkowane

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Koryta FASERFIX®BIG BL wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T  
(średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Do każdego typu korytka dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt. 
  Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie 

z wymogami projektu.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy ocynk. 4000 700 575 812 3000,00 - 84844

typ 020, 1 m, ramy ocynk. 1000 700 575 812 750,00 - 84899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Typ 020, 
ramy ocynk.,
4,0 m

Typ 020, 
ramy ocynk.,
1,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
4,0 m

Typ 020, 
ramy żeliwne,
1,0 m

FASERFIX®BIG BL 300FASERFIX®BIG BL 300

studzienka 2 cz., połączona fabrycznie, z 2 kotwami kulistymi z ocynk. 
osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 315

typ 020

DN 315

Korytka / korpusy

FASERFIX®BIG BL 300 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 020, 4 m, ramy żeliwne 4000 700 575 812 3000,00 - 24844

typ 020, 1 m, ramy żeliwne 1000 700 575 812 750,00 - 24899

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 
26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka i dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

FASERFIX®BIG BL 300 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

KORYTA PREFABRYKOWANE
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ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 2x136/18, 
czarny, z powłoką KTL
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny
0,5 m

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 2x136/20, 
czarny
0,5 m

element górny stu-
dzienki z 2 kotwami 
kulistymi, ramy ocynk.

element górny stu-
dzienki z 2 kotwami 
kulistymi, ramy żeliwne

ścianka czołowa typ 
11 - 020, pełna, ocynk

kapa zaślepiająca do 
rusztów żeliwnych nie 
przyśrubowanych

FASERFIX®BIG BL 300FASERFIX®BIG BL 300

Ruszty / pokrywy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny 500 377 40 1150 16,90 50 24563

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, 
z powłoką KTL 500 377 40 1150 16,90 50 24583

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 377 40 1172 21,80 50 4068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25,
z powłoką KTL 500 377 40 1172 22,50 50 4868

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

FASERFIX®BIG BL 300, kl. D 400*

FASERFIX®BIG BL 300, kl. E 600

FASERFIX®BIG BL 300, kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, czarny 500 377 40 1334 23,20 50 4061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, 
z powłoką KTL 500 377 40 1334 23,20 50 4861

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk - 390 510 3,05 - 32974

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 510 3,57 - 32976

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Nr
kat.

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

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - 91105

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* 10 702 521 0,05 33161

syfon z tworzywa DN 200 - - - 2,00 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 19050

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, 
opakowanie 35 kg, czarna - - - - 19004

epoksydowa powłoka ochronna do korytek betonowych, czarna, 1kg - - - - 19005

podkład do uszczelniacza, 1000 ml - - - 1,00 19055

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

przycinanie na dowolną długość - - - - - 33895

przycinanie pod kątem (uwaga: jedno połączenie wymaga 2 przycięć) - - - - - 33896

wiercenie otworów - - - - - 33897

montaż króćca - - - - - 33898

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka 2 cz., połączona fabrycznie, z 2 kotwami kulistymi 
z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową 
DN 315

1000 700 1125 1460,00 - 84855

studzienka 2 cz., z 2 kotwami kulistymi z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne,  
z mufą podłączeniową DN 315 1000 700 1125 1460,00 - 24855

element górny studzienki z 2 kotwami kulistymi, ramy ocynk. 1000 700 575 680,00 - 84895

element górny studzienki z 2 kotwami kulistymi, ramy żeliwne 1000 700 575 680,00 - 24895

element pośredni studzienki, z 2 kotwami kulistymi 1000 700 550 750,00 - 84896

element dolny studzienki, z 2 kotwami kulistymi 1000 700 550 780,00 - 84897

osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie - - - 4,00 - 724

Ścianki czołowe

KORYTA PREFABRYKOWANE

28 29



TRAFFIC GUGI®BLOC+

KORYTA PREFABRYKOWANE

30

FASERFIX®BIG BL 
Przykładowe wskazówki montażowe*

Przykład zabudowy
Nawierzchnia betonowa do kl. F 900

Beton jezdny

Warstwa nośna

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BL  100, 150, 200, 300

Podłoże spełniające wymaganą
nośność według projektu

20 /  * / 20

Geowłóknina

z

Spoina konstrukcyjna (z
zabezpieczeniem przed ścinaniem
wyznaczonym przez projektanta).

EBBw

 FF-BIG-BL-S-200 Typ 020 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

0000134355_POLISH.dwg

22.04.2022

13

x

Wypełnienie uszczelnieniem w razie potrzeby

min x, max 200 cm Szczelina dylatacyjna zgodna z normą

* y ≥ wysokość korytka pomniejszona o - 24 cm

y

Podbudowa musi zapewniać możliwość
przenoszenia obciążeń z odwodnienia
liniowego w kierunku poziomym i pionowym

Beton, kl. F 900

Beton, F 900

Przykład zabudowy
Nawierzchnia betonowa do kl. F 900

Beton jezdny

Warstwa nośna

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BL  100, 150, 200, 300

Podłoże spełniające wymaganą
nośność według projektu

20 /  * / 20

Geowłóknina

z

Spoina konstrukcyjna (z
zabezpieczeniem przed ścinaniem
wyznaczonym przez projektanta).

EBBw

 FF-BIG-BL-S-200 Typ 020 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

0000134355_POLISH.dwg

09.05.2022

13

x

Wypełnienie uszczelnieniem w razie potrzeby

min x, max 200 cm Szczelina dylatacyjna zgodna z normą

* y ≥ wysokość korytka pomniejszona o - 24 cm

y

Podbudowa musi zapewniać możliwość
przenoszenia obciążeń z odwodnienia
liniowego w kierunku poziomym i pionowym

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu? 
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

* Przykładowe wskazówki montażowe zawarte w Cenniku są aktualne na dzień wydania cennika. 
Najbardziej aktualne i kompletne materiały znajdziesz na naszej stronie www.hauraton.com

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

hauraton.com

Wnętrze kanału wykonane 
z wysokiej jakości 
tworzywa technicznego

2
 

Powierzchnia wlotowa wykonana 
z żeliwa sferoidalnego o wysokiej 
odporności na ściskanie i rozciąganie

1
 

Koryto monolityczne, 
zintegrowane z prefabrykowaną 
obudową z betonu C50/60

3
 

IDEALNE DO …

zastosowania na najbardziej wymagających obiektach, gdzie

występują najwyższe obciążenia statyczne i dynamiczne,

długoterminowa ekspozycja na najtrudniejsze warunki oraz duża

powierzchnia spływu. 

31



typ 010, 4 m

TRAFFIC GUGI®BLOC+

typ 010

TRAFFIC GUGI®BLOC+

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

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

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

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 - - - 0,04 33100

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

 Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk. - 692 502 - - 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

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

uszczelka 20x20mm. w rolce 1 mb - - - - - 10095

Korytka z rusztami
TRAFFIC GUGI®BLOC+, kl. F 900

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Typ 010, 
4,0 m

typ 010, naprawczy
4,0 m

element górny stu- 
dzienki, ramy ocynk., 
naprawczy

ruszt żeliwny, kratowy
GUGI MW 15/25, czarny
0,5 m

ścianka czołowa, 
ocynk., do wariantu 
standardowego

KORYTA PREFABRYKOWANE

32 33

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie 
z ocynk. osadnkiem, 



Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu? 
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

* Przykładowe wskazówki montażowe zawarte w Cenniku są aktualne na dzień wydania cennika. 
Najbardziej aktualne i kompletne materiały znajdziesz na naszej stronie www.hauraton.com

Wiele wariantów rusztów1
 

Gotowa prefabrykowana
obudowa z betonu C50/602

 

FASERFIX®KS+

IDEALNY DLA …

miejsc, w których wymagana jest szybka zabudowa, w szczególności

przy wjazdach do obiektów, obszarach  o podwyższonym natężeniu 

ruchu, aż do klasy E 600.

3534

KORYTA PREFABRYKOWANE

TRAFFIC GUGI®BLOC+

TRAFFIC GUGIBLOC+  300

Przykład zabudowy
Nawierzchnia asfaltowa do kl. F 900

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

20 / * / 20

EBBw

RF-GB+-300-RiAbd 1m-Stück, Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt

0000140003_POLISH.dwg

03.06.2022

11

* y ≥ wysokość korytka pomniejszona o - 26 cm

Podłoże spełniające wymaganą
nośność według projektu

z

Spoina konstrukcyjna (z
zabezpieczeniem przed ścinaniem
wyznaczonym przez projektanta).

xy

Warstwa ścieralna nawierzchni
Warstwa wiążąca

Bitumiczna warstwa nośna

Bitumiczna taśma dylatacyjna

Podbudowa musi zapewniać
możliwość przenoszenia obciążeń
z odwodnienia liniowego w
kierunku poziomym i pionowym

Asfalt, kl. F 900

Beton, F 900

Przykład zabudowy
Nawierzchnia betonowa do kl. F 900

Beton jezdny

Warstwa nośna

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

TRAFFIC GUGIBLOC+ 300

Podłoże spełniające wymaganą
nośność według projektu

20 /  * / 20

Geowłóknina

z

Spoina konstrukcyjna (z
zabezpieczeniem przed ścinaniem
wyznaczonym przez projektanta).

EBBw

RF-GB+-300-RiAbd 1m-Stück, Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

0000140001_POLISH.dwg

03.06.2022

11

x

Wypełnienie uszczelnieniem w razie potrzeby

min x, max 200 cm
Szczelina dylatacyjna zgodna z normą

* y ≥ wysokość korytka pomniejszona o - 24 cm

y

Podbudowa musi zapewniać
możliwość przenoszenia obciążeń
z odwodnienia liniowego w
kierunku poziomym i pionowym

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

hauraton.com



Korytka / korpusy

FASERFIX®KS+ 100, korytka, do kl. E 600

Typ 100 F 
4,0 m

Typ 20 
1 m

Typ 020 
4,0 m

Typ 100F  
1,0 m

studzienka z ocynkowanym osadnikiemtyp 020

FASERFIX®KS+ 100FASERFIX®KS+ 100

36 37

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

typ 020 1000 360 378 206 290,00 - 33300 33400

typ 020 4000 360 378 206 1160,00 - 33301 33401

typ 100 F 1000 510 230 54 269,00 - 33302 33402

typ 100 F 4000 510 230 54 1076,00 - 33303 33403

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T 
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

typ 020, 1 m, ramy ocynkowane

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką 
kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
  Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie  

z nawierzchnią betonową.
 Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
 Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni,  
    zgodnie z wymogami projektu.

KORYTA PREFABRYKOWANE



FASERFIX®KS+ 100, kl. C 250

ruszt kratowy 
MW 30/30, ocynk. 
0,5 m

pokrywa perforowana 
Ø 6, ocynk. 
0,5 m

ruszt szczelinowy 
SW 80/10, 
wzmocniony, ocynk. 
0,5 m

ruszt kratowy GUGI 
MW 15/25, poliamido-
wy, czarny 
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 30/30, ocynk.  
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 30/10, ocynk.
1,0 m

FASERFIX®KS+ 100, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

FASERFIX®KS+ 100FASERFIX®KS+ 100

KORYTA PREFABRYKOWANE

38 39

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, czarny 500 149 20 462 3,41 264 28064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 462 3,30 264 8864 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, czarny 500 149 20 280 3,60 264 28068 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 280 3,60 264 8868 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, ocynk. 500 149 20 280 3,60 264 29868 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, ocynk. 500 149 20 462 3,41 264 29864 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odległość między 
prętami 9 mm, ocynk. 500 149 20 528 3,65 264 8876 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odległość między 
prętami 9 mm, z powłoką KTL 500 149 20 528 3,65 264 8875 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC BLACK SW 100/9, 
poliamidowy, czarny 500 149 20 372 1,05 264 8098 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SAND SW 100/9, poliamido-
wy, beżowy 500 149 20 372 1,05 264 8100 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC FERN SW 100/9, poliamido-
wy, zielony 500 149 20 372 1,05 264 8102 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC STONE SW 100/9, 
poliamidowy, szary 500 149 20 372 1,05 264 8101 -

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 149 20 1285 5,00 200 8154 28577

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 149 20 1268 2,60 400 8155 28578

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 149 20 828 4,40 200 28073 -

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 149 20 819 2,20 400 28074 -

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, ocynk. 1000 149 20 281 5,28 250 28167 28169

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, ocynk. 500 149 20 281 2,60 200 28168 28170

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk. 1000 149 20 191 5,30 250 28171 28177

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk. 500 149 20 191 2,60 200 28172 28178

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, poliamidowy, czarny 500 149 20 426 0,90 264 8099

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 149 20 1322 4,00 200 8151

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 149 20 1306 2,00 400 8152

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 149 20 878 3,00 200 8077

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 149 20 869 1,50 400 8078



FASERFIX®KS+ 100, kl. E 600

ruszt żeliwny,
szczelinowy 
SW 100/14, czarny 
0,5 m

ruszt żeliwny, szczelino-
wy SW 100/6, czarny,  
z powłoką KTL 
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny, 
0,5 m

ruszt kratowy MW 11/30, 
ocynk. 
0,5 m

FASERFIX®KS+ 100, kl. D 400*

ruszt żeliwny 
METROPOLIS, 
z powłoką KTL 
0,5 m

Ruszty / pokrywy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 462 3,66 264 29863

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 462 3,66 264 28063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, z powłoką KTL 500 149 20 462 3,70 264 8863

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 149 20 165 5,10 98 8871

ruszt ocynk., METROPOLIS 500 149 20 165 5,10 264 8872

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL 500 149 20 528 4,15 264 8869

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 149 20 528 4,15 264 8870

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

FASERFIX®KS+ 100FASERFIX®KS+ 100

KORYTA PREFABRYKOWANE

40 41

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, czarny 500 149 20 462 4,14 264 28062 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, czarny 500 149 20 280 4,14 264 28066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką 
KTL 500 149 20 462 4,20 264 8862 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 280 4,00 264 8866 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 149 20 426 4,50 264 28079 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką 
KTL 500 149 20 426 4,50 264 8879 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, ocynk. 500 149 20 426 4,60 264 28080 -

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 149 20 695 11,00 250 28071 28571

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 149 20 695 5,85 200 28072 28572

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE



Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110 do 
odpływu pionowego

syfon DN 110, 
poziomy, do studzie-
nek

Usługi dodatkowe

osadnik z tworzywa 
do studzienki,  
500 mm

osadnik (kosz)

wiercenie otworów

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

studzienka DN 200
0,5 m

Ścianki czołowe

ścianka czołowa 
typ 11 - 020, pełna, 
ocynk.

ścianka czołowa typ 
11 - 020, z króćcem 
DN 100 z PE - PP, 
ocynk.

FASERFIX®KS+ 100FASERFIX®KS+ 100

KORYTA PREFABRYKOWANE

42 43

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

profil formujący fugę do korytek typ 020* 5 340 333 0,50 1000 33304

profil formujący fugę do korytek typ 100* 5 490 195 0,50 1000 33305

syfon DN 110, poziomy do studzienek - - - 0,11 - 966

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964

syfon DN 110, zewnętrzny - - 100 0,37 168 961

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 - 903

osadnik z tworzywa do studzienki, 500 mm 426 88 283 0,45 144 33010

osadnik (kosz) 100 100 85 0,04 - 40293

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów żeliwnych 
i kratowych z tworzywa 28 117 35 0,11 - 98210

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do rusztów stalowych,
szczelinowych, wzmocnionych, ocynk./nierdz. 28 117 35 - - 98211

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do pokryw perforowanych ocynk./
nierdz. oraz rusztów żeliwnych, prętowych, ocynk. 28 117 40 - - 98212

blokada z tworzywa, czarna, ze śrubą, do rusztów FIBRETEC oraz rusztów 
żeliwnych, prętowych KTL 28 117 50 0,04 - 98213

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 500 19050

uchwyt z główką podnoszoną 1,3T (do KS+) - - - - - RD00

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

wiercenie otworów - - - - - 33332

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk. - 160 274 0,60 - 8083 8183

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem DN 100 z PE - PP, ocynk. - 160 274 0,70 - 8089 8187

ścianka czołowa typ 100F, pełna - 160 100 0,20 - 1183 1683

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

studzienka z ocynk. osadnikiem DN 100 500 360 604 200,00 - 33306 33406

studzienka z osadnikiem z tworzywa DN 200 500 360 604 250,00 - 10137 -

*Do każdego typu koryta i studzienki dołączany jest profil formujący fugę – 1 szt.



Korytka / korpusy

FASERFIX®KS+ 150, korytka, do kl. E 600

Typ 110 F 
4,0 m

Typ 20 
1 m

Typ 020 
4,0 m

Typ 110F  
1,0 m

studzienka z ocynkowanym osadnikiemtyp 020

FASERFIX®KS+ 150FASERFIX®KS+ 150

KORYTA PREFABRYKOWANE

44 45

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

typ 020 1000 410 419 312 340,00 - 33310 33410

typ 020 4000 410 419 312 1360,00 - 33311 33411

typ 110 F 1000 510 230 74 262,00 - 33312 33412

typ 110 F 4000 510 230 71 1048,00 - 33313 33413

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T 
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

typ 020, 1 m, ramy ocynkowane

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką 
kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
  Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie  

z nawierzchnią betonową.
 Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
 Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni,  
    zgodnie z wymogami projektu.



FASERFIX®KS+ 150, kl. E 600

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 132/9, 
czarny 
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarnyv 
0,5 m

ruszt kratowy MW 11/30, 
ocynk. 
0,5 m

Ruszty / pokrywy

FASERFIX®KS+ 150, kl. B 125

FASERFIX®KS+ 150, kl. C 250

ruszt szczelinowy
FIBRETEC SW 9, 
czarny
0,5 m

FASERFIX®KS+ 150, kl. D 400*

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 132/18, 
czarny 
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 30/10, ocynk. 
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 30/30, ocynk. 
0,5 m

ruszt żeliwny, 
prętowy, pręty 
wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL
0,5 m

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 500 2,00 - 11098

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny 500 199 20 553 5,30 154 11463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, 
z powłoką KTL 500 199 20 553 5,30 154 11563

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL 500 199 20 740 6,93 144 11269

ruszt żeliwny prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 199 20 740 6,93 144 11369

*  Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

FASERFIX®KS+ 150FASERFIX®KS+ 150

KORYTA PREFABRYKOWANE

46 47

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny 500 199 20 524 6,67 154 11066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny, z powłoką 
KTL 500 199 20 524 6,70 154 11266 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 199 20 716 7,41 154 11068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką 
KTL 500 199 20 716 7,80 154 11268 -

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 199 20 981 18,80 54 11071 11571

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 199 20 981 9,70 200 11072 11572

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 132/20, czarny 500 199 20 631 4,53 154 11064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 132/20, czarny z powłoką KTL 500 199 20 631 5,30 154 11264 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 132/20, ocynk. 500 199 20 631 4,53 154 11364 -

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 199 20 1105 7,20 102 11075 11575

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 199 20 1105 3,70 200 11076 11576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 199 20 1240 5,90 102 11073 -

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 199 20 1240 3,40 200 11074 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 500 2,02 - 11099 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.



Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa 
DN 160

syfon DN 160, 
zewnętrzny

osadnik do króćca 
DN 160, ocynk.

Usługi dodatkowe

wiercenie otworów 
DN 110

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z ocynk. 
osadnikiem DN 100
0,5 m

Ścianki czołowe

ścianka czołowa typ 
015/020, z króćcem
DN 150 z tworzywa

ścianka czołowa typ 
015/020, pełna, ocynk.

FASERFIX®KS+ 150FASERFIX®KS+ 150

KORYTA PREFABRYKOWANE

48 49

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

wiercenie otworów DN 110 - - - - - 33332

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

profil formujący fugę do korytek typ 020* 5 340 333 0,50 1000 33314

profil formujący fugę do korytek typ 110F* 5 490 195 0,50 1000 33315

syfon DN 116, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 - 906

osadnik do króćca DN 160 - - 180 0,82 - 2191

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 162 27 - 0,10 - 98260

blokada ze śrubą do rusztów kratowych, ocynk. - - - 0,10 - 98265

uchwyt z główką podnoszoną 1,3T (do KS+) - - - - - RD00

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 015/020, pełna, ocynk. - 210 315 1,00 - 11083 11583

ścianka czołowa typ 015/020, z króćcem DN 150 z tworzywa - 210 315 1,10 - 11088 11588

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 210 110 0,35 - 2181 2681

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

studzienka z ocynk. osadnikiem DN 160 500 410 704 260,00 - 33316 33416

*Do każdego typu koryta i studzienki dołączany jest profil formujący fugę – 1 szt.



Korytka / korpusy

FASERFIX®KS+ 200, korytka, do kl. E 600

Typ 110 F 
4,0 m

Typ 20 
1 m

Typ 020 
4,0 m

Typ 110F  
1,0 m

studzienka z ocynkowanym osadnikiemtyp 010

FASERFIX®KS+ 200FASERFIX®KS+ 200

KORYTA PREFABRYKOWANE

50 51

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm²

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

typ 010 1000 510 465 409 472,50 - 33319 33419

typ 010 4000 510 465 409 1890,00 - 33320 33420

typ 020 1000 510 465 509 449,00 - 33321 33421

typ 020 4000 510 465 509 1797,00 - 33322 33422

typ 110 F 1000 510 230 97 252,00 - 33323 33423

typ 110 F 4000 510 230 97 1008,00 - 33324 33424

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T 
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

typ 020, 1 m, ramy ocynkowane

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką 
kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
  Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie  

z nawierzchnią betonową.
 Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
 Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni,  
    zgodnie z wymogami projektu.



FASERFIX®KS+ 200, ruszty, kl. D 400

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 2x85/18, 
czarny 
0,5 m

ruszt żeliwny METRO-
POLIS, z powłoką KTL 
0,5 m

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, kl. E 600

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, 
czarny 
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 11/30, ocynk. 
0,5 m

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, ocynk. 500 249 20 595 7,90 108 12366

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, z powłoką KTL 500 249 20 595 8,25 108 12266

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL 500 249 20 951 9,43 108 12269

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 249 20 951 9,43 108 12369

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x85/18, czarny 500 249 20 724 6,83 126 12463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x85/18, czarny, 
z powłoką KTL 500 249 20 724 6,90 108 12763

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 249 20 279 10,70 90 12275

ruszt ocynk., METROPOLIS, 0,5m 500 249 20 279 10,80 108 12375

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla 
niewidomych, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 606 10,07 108 12271

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla 
niewidomych, ocynk. 500 249 20 606 10,07 108 12371

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach 
szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX TRAFFIC.

Ruszty / pokrywy

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, kl. B 125FIBRETEC®, ruszt 
szczelinowy 
SW 100/9, poliamido-
wy, czarny, 
0,5 m 

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, kl. C 250

ruszt żeliwny, szcze-
linowy SW 2x85/20, 
czarny,  
0,5 m

ruszt kratowy 
MW 30/10, ocynk.,  
1,0 m

ruszt kratowy 
MW 30/30, ocynk. 
0,5 m

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

FIBRETEC®, ruszt szczelinowy SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 249 20 656 2,11 108 12098

1

3

4

2

FASERFIX®KS+ 200FASERFIX®KS+ 200

KORYTA PREFABRYKOWANE
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Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 249 20 867 9,50 108 12068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z 
powłoką KTL 500 249 20 867 9,70 108 12268 -

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 249 20 1309 28,40 50 12071 12571

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 249 20 1309 14,60 100 12072 12572

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2x85/20, czarny 500 249 20 824 5,64 108 12064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2x85/20, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 824 5,80 108 12264 -

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 249 20 1500 10,80 100 12075 12575

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 249 20 1500 5,50 100 12076 12576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 249 20 1681 9,20 100 12073 12573

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 249 20 1681 4,60 100 12074 12574

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE



Pozostałe wyposażenie

osadnik do króćca 
DN 160, ocynk.

blokada ze śrubą do 
rusztów żeliwnych 
i FIBRETEC 

króciec z tworzywa 
DN 200

Usługi dodatkowe

wiercenie otworów 
DN 110

Wyposażenie dodatkowe

Studzienkistudzienka z ocynk. 
osadnikiem DN 200

Ścianki czołowe

ścianka czołowa 
typ 1 - 010, pełna, ocynk.

ścianka czołowa typ 
010, z króćcem 
z tworzywa DN 160

FASERFIX®KS+ 200FASERFIX®KS+ 200

KORYTA PREFABRYKOWANE
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Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

wiercenie otworów DN 110 - - - - - 33332

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

profil formujący fugę do korytek typ 010* 5 490 420 0,50 1000 33325

profil formujący fugę do korytek typ 020* 5 - - 1,00 - 33326

profil formujący fugę do korytek typ 110F* 5 490 195 - 1000 33327

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 92 907

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 219 28 - 0,25 - 98221

uchwyt z główką podnoszoną 1,3T (do KS+) - - - - - RD00

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
** Zużycie: ok. 100 ml na jedno połączenie.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 010, pełna - 260 320 1,28 - 12082 12582

ścianka czołowa typ 010, z króćcem 
z tworzywa DN 160 - 260 320 1,49 - 12087 12587

ścianka czołowa typ 020, pełna - 260 370 1,50 - 12083 12583

ścianka czołowa typ 020, z króćcem 
z tworzywa DN 150 - 260 370 1,66 - 12088 12588

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 260 110 0,43 - 3181 3681

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

studzienka z ocynk. osadnikiem DN 200 do koryta typ 010 500 510 750 320,00 - 33328 33428

studzienka z ocynk. osadnikiem DN 200 do koryta typ 020 500 510 750 320,00 - 33329 33429

*Do każdego typu koryta i studzienki dołączany jest profil formujący fugę – 1 szt.



1
 

MONOTEC+

Koryto szczelinowe, monolityczne, 
zintegrowane z prefabrykowaną 
obudową z betonu C50/60

2
 

Duża powierzchnia wlotowa 
z rusztem FIBRETEC®

Wnętrze koryta wykonane z tworzywa,
odporne na substancje chemiczne 3 

IDEALNE DLA …

obszarów o dużym natężeniu ruchu i wysokiej wydajności 

hydraulicznej do klasy D 400, np. supermarkety, parkingi 

i stacje benzynowe. 

FASERFIX®KS+
Przykładowe wskazówki montażowe*

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Przykład zabudowy
Nawierzchnia asfaltowa do kl. E 600

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

FASERFIX KS+ 100, 150, 200

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

15 / - /20

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

EBBw

FF-KS+ -200 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse E600 in Asphalt

0000141134_POLISH.dwg

03.06.2022

4

Podłoże spełniające wymaganą
nośność według projektu

Warstwa ścieralna nawierzchni

Bitumiczna taśma dylatacyjna

Warstwa wiążąca

Bitumiczna warstwa nośna

z

x

Podbudowa musi zapewniać możliwość przenoszenia obciążeń
z odwodnienia liniowego w kierunku poziomym i pionowym

Warstwa nośna

Asfalt, kl. E 600

Beton, E 600

A4

1:10Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Przykład zabudowy
Nawierzchnia betonowa do kl. E 600

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

FASERFIX KS+ 100, 150, 200

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

15 / - / 20

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0

EBBw

FF-KS+ -200 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse E600 in Beton

0000141135_POLISH.dwg

03.06.2022

4

Beton jezdny

Warstwa nośna

Podłoże spełniające
wymaganą nośność według
projektu

Geowłóknina

z

Wypełnienie uszczelnieniem w razie potrzeby
min x, max 200 cm Szczelina dylatacyjna zgodna z normą

x

Podbudowa musi zapewniać możliwość przenoszenia
obciążeń z odwodnienia liniowego w kierunku poziomym i
pionowym

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu? 
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

* Przykładowe wskazówki montażowe zawarte w Cenniku są aktualne na dzień wydania cennika. 
Najbardziej aktualne i kompletne materiały znajdziesz na naszej stronie www.hauraton.com

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

hauraton.com
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Koryta monolityczne
MONOTEC+ do kl. D 400 Typ 230 

4,0 m

Wyposażenie dodatkowe
Studzienki

ścianka czołowa 
z króćcem DN 110, 
ocynk., typ 230

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Typ 280 
4,0 m

studzienka, DN 200

Nasady rewizyjne
Typ 230 z elementem 
rewizyjnym 
1,0 m

Typ 280 z elementem 
rewizyjnym 
1,0 m

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 230 1000 360 328 190 190,5 240,00 - 10133

typ 230 4000 360 328 190 190,5 1000,00 - 10134

typ 280 1000 360 368 245 372,0 287,500 - 10135

typ 280 4000 360 368 245 372,0 1 150,00 - 10136

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Pow. 
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 230 z elementem rewizyjnym 1000 360 328 130 351 240,00 - 10138

typ 280 z elementem rewizyjnym 1000 360 368 185 351 260,00 - 10139

typ 230, 1,0 m 

Istotne informacje dla tego typoszeregu:

  Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką 
kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).

 Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
 Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.
 Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni,
    zgodnie z wymogami projektu. 
 Jeżeli odwodnienie ma znajdować się w lokalizacji szczególnie narażonej na   
    oddziaływanie sił poprzecznych najeżdżających pojazdów ciężarowych wraz
    z lawetami podczas manewrowania, zastosowanie MONOTEC+ neleży konsultować 
    z przedstawicielami firmy HAURATON. 

typ 230, 1,0 m 

MONOTEC+ 100MONOTEC+ 100

58 59

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka, DN 200 500 360 604 250,00 - 10137

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, kl. D 400 500 149 20 3,70 264 28063

Do studzienki dołączany jest profil formujący fugę - 1 szt.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 230 - 150 224 0,50 - 36080

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 230 - 150 224 0,70 - 36090

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 280 - 150 274 0,60 - 36082

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 280 - 150 274 0,80 - 36092

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

uchwyt z główką podnoszoną - - - - - RD00

profil formujący fugę do korytek typu 230 5 340 283 0,02 - 10129

profil formujący fugę do korytek typu 280 5 340 323 0,02 - 10130

KORYTA PREFABRYKOWANE



Zastosowanie koryt prefabrykowanych 
z gotową betonową obudową 

Stacje benzynowe

Centra logistyczne

Drogi i autostrady 

Obiekty wojskowe

Parkingi naziemne otwarte i wjazdy

Parkingi podziemne, wielopoziomowe

Porty morskie i lotnicze

Przejazdy kolejowe

Indywidualne dopasowanie

61

KORYTA PREFABRYKOWANE

MONOTEC+
Przykładowe wskazówki montażowe*

Przykład zabudowy
Nawierzchnia asfaltowa do kl. A 15 - D 400

z

Warstwa wiążąca

Warstwa ścieralna
nawierzchni

Bitumiczna warstwa nośna

x

MONOTEC+ 100

A4

1:6Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

B 125

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

C25/30 X0

EBBw

MONOTEC+ 100 Einbaubeispiel D 400 in Asphalt

0000141016_POLISH.dwg

03.06.2022

5

C25/30 XF3

C25/30 X0

10 / - / 5

C25/30 X0C25/30 X0

C25/30 XF3C25/30 XF3

Warstwa wyrównująca

10 / - / 5 15 / - / 5 15 / - / 5

Bitumiczna taśma
dylatacyjna

Podłoże spełniające
wymaganą nośność według
projektu

Warstwa nośna

Asfalt, kl. A 15 - D 400

Beton, A 15 - D 400

Przykład zabudowy
Nawierzchnia betonowa do kl. A 15 - D 400

Warstwa nośna

Beton jezdny

Szczelina dylatacyjna zgodna z normą

Geowłóknina

z

x

Warstwa wyrównująca

A4

1:6Skala

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych
wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

Stan na dzień:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa
minimalna

tel.: +48 601704353
biuro@hauraton.com

fundament narażony na przemarzanie

** Stosowanie systemów odwadniających w miejscach o dużych obciążeniach dynamicznych (np. lotniska, drogi ekspresowe, place
manewrowe autobusów, samochodów ciężarowych i wózków widłowych, itp.) nie jest wystarczająco uwzględnione i opisane w
normie PN-EN 1433. W przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnych rozwiązań dla danego
projektu.

Format DIN

C25/30 XF3

B 125

MONOTEC+ 100

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

fundament nie narażony na przemarzanie

Przykład zabudowy stanowi sprawdzoną rekomendację firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na
projektancie. Należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki projektu.

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

EBBw

MONOTEC+ 100 Einbaubeispiel D 400 in Beton

0000141130_POLISH.dwg

03.06.2022

5

10 / - / 5 10 / - / 5 15 / - / 5 15 / - / 5

Podłoże spełniające
wymaganą nośność
według projektu

Wypełnienie uszczelnieniem w razie potrzeby

min x, max 200

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu? 
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

* Przykładowe wskazówki montażowe zawarte w Cenniku są aktualne na dzień wydania cennika. 
Najbardziej aktualne i kompletne materiały znajdziesz na naszej stronie www.hauraton.com

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

hauraton.com
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Dlaczego warto wymieniać niesprawne
systemy odwadniające? 

Koryta prefabrykowane jako 
system naprawczy - HAURATON Serwis

Szybko Skutecznie

Wymiana zniszczonych odwodnień 
na nowe nawet w ciągu kilku 
godzin. Szybki powrót do pełnej 
funkcjonalności obiektu.

Wieloletnie doświadczenie pozwala 
nam na dobór najwyższej jakości, 
skutecznych systemów odwodnień 
dla każdego typu obiektu.

Gwarantujemy długoletnią 
niezawodność systemów odwodnień 
liniowych, a także bezpieczeństwo 
podczas wymiany i w trakcie 
późniejszego użytkowania.  
Nasza gwarancja jest ważna  
nawet do 5 lat.odwodnień dla 
każdego typu obiektu.

Bezpiecznie

Gotowe prefabrykowane koryta odwadniające pozwalają na szybką zabudowę. 

Dlatego dedykowane są do wymiany uszkodzonych systemów odwadniajacych na istniejących już inwestycjach.

Gdzie najczęściej potrzebna jest szybka wymiana odwodnienia?

 stacje benzynowe
 centra logistyczne
 jedyny wjazd na teren obiektu

Bezpieczeństwo ludzi i pojazdów
Zapewnisz bezpieczne korzystanie z Twojego obiektu ludziom i nie dopuścisz do 

uszkodzeń pojazdów (np. przy ruchliwym wjeździe na teren obiektu wadliwe odwodnienie 

może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych).

Ochrona środowiska
Powstrzymasz niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczonej wody deszczowej 

do środowiska naturalnego (np. substancjami ropopochodnymi na stacjach paliw).

Korzyści finansowe
Uchronisz się przed stratami finansowymi związanymi z wyłączeniem kluczowych 

przejazdów czy powierzchni z użytkowania w czasie awarii odwodnienia (np. wjazdu na 

stację benzynową, na teren centrum logistycznego, czy podjazdu dla karetek).

Bezpłatna pomoc ekspertów
Działu Technicznego 

Nie wiesz, od czego zacząć projekt?
Gdzie znależć informacje techniczne i jak dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego
projektu? 

Koniecznie odezwij się do naszego Działu Technicznego i skorzystaj ze wsparcia.  

Nasi eksperci to inżynierowie specjalizujący się w przygotowywaniu projektów kompleksowych systemów gospodar-

owania wodami opadowymi. Z ich pomocą skrócisz czas projektowania do minimum.

Nasze usługi: 

Obliczenia hydrauliczne dla systemów odwadniających,  
dla systemów podczyszczania wody deszczowej, retencji  
i rozsączania

Dodatkowe narzędzia doboru, np. „WaterFolder”

Pełna dokumentacja potrzebna do projektu: pliki BIM, rysunki 
techniczne, dokumenty dopuszczające, wskazówki zabudowy itp.

Wsparcie w zaplanowaniu rozmieszczenia systemu w projekcie

Wsparcie przy dokumentacji projektowej

Przygotowanie oferty; oszacowanie ilości potrzebnych materia-
łów i ich kosztu

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

www.hauraton.com

6362
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