
GDZIE SIĘ STOSUJE?

Elementy odwodnieniowe FERROPLAST – przeznaczone są

do odwodnień liniowych nawierzchni dróg, parkingów, placów

magazynowych, rekreacyjnych, garaży, ciągów pieszych i tym

podobnych powierzchni

Wycieraczki metalowe z odwodnieniem – stosowane są na

zewnątrz pomieszczeń, budynków; możliwość odprowadzenia

wody do kanalizacji

JAKIE MAJĄ ZALETY?

� odwodnienia produkowane są w dwóch rodzajach korytek:

o długości 1 i 0,5 m

� wykonane są z polipropylenu o przekroju poprzecznym

w kształcie litery U z możliwością pionowego lub

poziomego odprowadzenia wody

� łączenie na pióro i wpust umożliwia ułożenie dowolnej dłu-

gości odwodnienia liniowego

� wycieraczki oczyszczają wstępnie obuwie, gromadzą wodę

w skrzynce polipropylenowej i odprowadzają ją przez sys-

tem filtracyjny do kanalizacji (odpływ pionowy skrzynki

zakończony jest króćcem ∅ 50 mm)

CHARAKTERYSTYKA

� Odwodnienia

Elementy systemu: korytka, zaślepki, redukcje, syfony,

studzienki, osadniki odpływowe czterostronne

Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: 

1000/130/130 lub 500/130/130

Materiał: ruszt korytka wykonany ze stali nierdzewnej, stali

ocynkowanej ogniowo oraz z PP; kształt oczek: prostokątny,

żeberkowy itp.

Klasa obciążeń korytek: B 125

Klasa obciążeń kratek: A 15, B 125

� Wycieraczki

Wymiary zewnętrzne (dł./szer.) [mm]: 400/600, 500/750

Materiał: skrzynka wycieraczki wykonana z polipropylenu (PP)

wraz z syfonem pionowym

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

(hurtownie budowlane, składy materiałów budowlanych, mar-

kety i sklepy budowlane, firmy wykonawcze)

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna nr AT/2002-04-1348,

Deklaracja Zgodności z PN-EN 124:2000

Usługi: doradztwo techniczne, katalogi wyrobów budowlanych,

bezpłatny transport przy wartości zamówienia powyżej 2000 zł

Pozostała oferta: wycieraczki metalowe (wykonywane również

wg zleceń)

FERROPLAST ZBIGNIEW RYBICKI

Świdwinek 2, 78-300 Świdwin

tel. 094 365 24 56, faks 094 365 40 38

www.ferroplast.pl

e-mail: marketing@ferroplast.pl
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Systemy odwodnień liniowych, 

wycieraczki metalowe
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