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Geow ókniny stosowane s  w budownictwie drogowym od kilkudzie-

si ciu lat. W zale no ci od zastosowania, g ówne zadanie tego pro-

duktu zmienia si  od separacji poprzez filtracj , wzmacnianie, ochron

a  do stabilizacji. Geow ókniny TYPAR®, NAPTEX® oraz PLANTEX®

posiadaj  równie  szeroki wachlarz zastosowa  w systemach przy-

domowych. 

Wzmocnienie i separacjaWzmocnienie i separacja
Chc c mie  w ogrodzie cie ki wy o one wirem (lub innym kruszywem 

kamiennym) warto zastosowa  geow óknin  TYPAR® lub NAPTEX® jako 

warstw , która zapobiegnie mieszaniu si  podbudowy z gruntem ro-

dzimym, zwi kszaj c jej stabilno  i no no , równocze nie chroni c

przed  przerastaniem korzeni i chwastów. Podobne zalety geow ókni-

ny TYPAR®  i NAPTEX® maj  przy zastosowaniu ich jako wzmocnie-

nie podbudowy podjazdów oraz parkingów. Zapewniaj  odpowiedni

stabilno  dróg z p yt 

chodnikowych i kostki 

brukowej. Geow óknina 

rozgranicza podbudow

kruszywa i s aby grunt, 

a tym samym umo liwia osi gni cie wy szego stopnia zag szczenia 

oraz wi kszej no no ci podbudowy przy zachowaniu filtracji wody. 

Zastosowanie geow ókniny zapobiega tak e wyst powaniu kolein 

i wysadzaniu kostki przy przemarzaniu  gruntu.

DrenaDrena
Geow ókniny TYPAR® i NAPTEX® same w sobie nie s  warstw  dre-

nuj c , ale s  materia ami, które znakomicie sprawdzaj  si  jako filtr 

w systemach odwodnieniowych. Dlatego te  coraz cz ciej mo -

na spotka  gotowe rury drenarskie owini te geow óknin  i w takim 

zastosowaniu ma ona za zadanie przepuszczanie wody do rodka 

rury i zablokowanie przedostawania si  do niej cz stek gruntu, któ-

ry mo e zamuli  ca y system odprowadzania wody. Jeszcze lepszym 

rozwi zaniem jest owini cie geow óknin  ca ego systemu drena o-

wego tzn. zarówno rury jak i kruszywa. Pozwala to na ochron  drenu, 

filtracj  wody i jednoczesn  separacj  kruszywa wokó  rury drenar-

skiej od drobnych cz stek gruntu, dzi ki czemu wykorzystanie dre-

nu jest wydajniejsze (wi ksza powierzchnia ch onna) i przed u ona 

zostaje jego ywotno .

Geow óknina w ogrodzieGeow óknina w ogrodzie
Struktura geow ókniny NAPTEX® oraz PLANTEX®,  pozwala wodzie 

i nawozom w p ynie przenika  do ziemi, zatrzymuj c w tym samym cza-

sie wilgo , a przykryta kor  uniemo liwia rozwój chwastów. PLANTEX®

ma dodatkow  stabilizacj  na promieniowa-

nie UV,  dlatego mo e by  d u ej wystawiony 

bez przykrycia na nas onecznienie.

Geow ókniny TYPAR®, NAPTEX® i PLANTEX®

s  produktami, które nie  wymagaj  szcze-

gólnej wiedzy technicznej, ani dodatkowych 

akcesoriów. S atwe w monta u  i mog  by

bez problemu docinane. U ycie tych materia-

ów jest najlepszym rozwi zaniem by zwi k-

szy  efektywno  i zmniejszy  koszty inwestycji.

W gamie produktów oferowanych przez Griltex Polska Sp. z o.o. znaj-

duj  si  równie  membrany wyt aczane GXP Plus, które w po cze-

niu z geow óknin  TYPAR SF® tworz  warstw  izolacyjno-drena ow

(geokompozyt GXP DREN) i stosowane s  przy budowie tarasów oraz 

dachów odwróconych (w tym „zielonych”).

Opis technicznyOpis techniczny
Materia : 100 % PP, w ókna d ugie ci g e, termicznie zgrzewane

Uk adanie: na po czeniach stosuje si  zak adkowanie, przy owija-

niu rur i systemów drena owych ok. 20 cm, przy wzmacnianiu pod-

budowy ok. 30 cm

Trwa o : ok. 100 lat w gruncie,  materia  odporny na dzia anie zwi z-

ków chemicznych zawartych w glebie, musi by  chroniony przed dzia-

aniem promieni UV
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