NOWOŚCI RYNKOWE

System odwodnień liniowych
DRENGAM w ofercie GAMRAT SA
System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać.
Dzięki temu ochronimy fundamenty i ściany domu przed zamakaniem, a nasza
działka będzie wolna od kałuż i błota.
Firma Gamrat SA wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Klientów, którzy coraz
większą uwagę przywiązują do natychmiastowego i ekonomicznego odwadniania
powierzchni utwardzonych, uzupełniła
swoją ofertę produktową o kompletny
system odwodnień liniowych DrenGam.
Nie od dzisiaj wiadomo, że tereny zalane
powodują znaczne utrudnienia w ruchu
pieszym i kołowym, a mokra i śliska nawierzchnia często niesie za sobą tragiczne
w skutkach konsekwencje. Wysoki poziom
wód gruntowych, gliniasta gleba czy
ukształtowanie terenu często wróżą kłopoty w postaci zalanych piwnic, podjazdów
czy zawilgoconych fundamentów, a to
wszystko może niekorzystnie wpłynąć
na stan techniczny budynku. Odwodnienia liniowe DrenGam oparte na korytkach
z wysokiej jakości materiału HDPE z kratkami z HDPE, ze stali ocynkowanej, nierdzewnej oraz żeliwnej, niezawodnie spełnią swoją rolę w procesie odwadniania.
Cechuje je odporność na działanie korozji, środków chemicznych i zamarzanie.
System odwodnień liniowych DrenGam
doskonale sprawdzi się podczas dużych
i gwałtownych obciążeń hydraulicznych,
a za jego zastosowaniem przemawia
przede wszystkim niska cena, łatwość
montażu i bezpieczeństwo użytkowników.

Gdzie zastosować odwodnienia
liniowe DrenGam?
Stając w obliczu coraz częstszych anomalii
pogodowych, (gwałtownych burz, ulew,
powodzi), które ostatnio w związku z globalnym ociepleniem klimatu dotkliwiej
uderzają w region Europy Środkowo-Wschodniej, odwodnienia liniowe warto
zastosować wszędzie tam, gdzie grunt jest
nieprzepuszczalny – bez względu na to, czy
będziemy odwadniać teren utwardzony,
czy nieutwardzony. Odwodnienie należy
zastosować tam, gdzie woda z deszczu lub
roztopów bardzo powoli wsiąka w ziemię.
Odwodnienie liniowe DrenGam to doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy
poszukują prostego, estetycznego i trwałego odwodnienia terenu wokół domu,
w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjeździe, przed garażem.
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Zalety systemu odwodnień liniowych DrenGam
Wyjątkowa odporność dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji korytek wykonanych z kompozytu polimerowego, zapewniająca wysoką odporność na wstrząsy mechaniczne, niską rozszerzalność oraz kurczliwość na skutek zmian temperatury.

Konstrukcja korytek o wysokiej
wytrzymałości oraz liczne komory boczne zapewniają bezpieczne zamocowanie w podłożu betonowym.

Gładka, nieporowata powierzchnia korytek, zapobiegająca tworzeniu się osadów
i gromadzeniu śmieci.

System zatrzaskowy „single
click” zapewnia szybkie i bezpieczne unieruchomienie rusztów metalowych i polimerowych.

Łatwy i szybki montaż, nie wymagający żadnych specjalistycznych narzędzi, dodatkowo niska
masa korytek i ich wyposażenia
ułatwia prace montażowe.

Elastyczna konstrukcja zapewnia możliwość bocznego podłączenia korytek oraz umożliwia szybki i łatwy montaż.

Do wymienionych zalet
należy dodać, iż DrenGam znacznie obniża
koszty uzbrojenia terenu, zwiększa bezpieczeństwo oraz podnosi
walory estetyczne wokół budynku.

Elementy systemu odwodnień liniowych DrenGam i ich zastosowanie
Aktualnie w ofercie Gamrat SA dostępne są odwodnienia liniowe DrenGam z kratką:
Z HDPE – ze
wzmocnioną konstrukcją, użebrowaniem i systemem antypoślizgowym, certyfikowana do klasy obciążenia A15 – przeznaczona
do stosowania na terenach,
na których występują małe obciążenia, takich jak: trakty rowerowe, ruch pieszych, tereny zielone: parki, skwery,
ogrody.

Ze stali ocynkowanej – doposażona żebrami poprzecznymi oraz systemem antypoślizgowym, certyfikowana do
klasy obciążenia B125
– idealna do zastosowania
do traktów rowerowych, parkingów przyobiektowych dla samochodów osobowych, chodników, ciągów pieszych o dużym natężeniu ruchu czy terenów
zielonych: parków, skwerów, ogrodów.

Już wkrótce w ofercie Gamrat SA systemy odwodnień liniowych DrenGam z kratką:

Ze stali nierdzewnej – certyfikowana
do klasy obciążenia
B125 – przeznaczona
do stosowania na chodnikach, ogrodach, parkingach,
podjazdach domowych.

Żeliwną – certyfikowaną dla klasy obciążenia C250, do zastosowania na terenach przykrawężnikowych, poboczach, ulicach – dla lekkich
samochodów dostawczych
i ciężarowych.

Doskonałym uzupełnieniem systemów odwodnień liniowych DrenGam są produkowane przez
Gamrat SA systemy rurowe, w skład których wchodzą: rury odpływowe z PVC, kolana z PVC,
trójniki z PVC.
Więcej o produkcie na stronie www.gamrat.pl
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