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DRAINFIX®CLEAN 300 
System do oczyszczania wód opadowych 

z metali ciężkich i zanieczyszczeń przemy-
słowych, o szerokości nominalnej 300 mm, 
ze złożem filtracyjnym o dużej wydajności hy-
draulicznej. System składa się z betonowych 
koryt, rusztów, podłoża filtracyjnego do 
oczyszczania wody oraz rury odpływowej 
wykonanej z tworzywa PEHD. Kanały  
DRAINFIX®CLEAN 300 wyposażone są 
w żeliwne ramy i ruszt żeliwny szczelinowy 
z bezśrubowym systemem mocowania. Roz-
wiązanie to ma swoje zastosowanie w sytu-
acji ograniczonej przestrzeni pod system 
oczyszczania.

RECYFIX®MONOTEC 100 typ 280
Nowość na rynku – monolityczny system 

odwodnienia o dużej retencji. Korytko o sze-
rokości nominalnej 100 mm i wysokości 280 
mm. Produkt o niewielkiej wadze, będący 
jednoelementowym korytkiem jest łatwy 
w transporcie, montażu i obsłudze. Ponadto 
wysoka konstrukcja kanału pozwala na osią-
gnięcie maksymalnej pojemności hydraulicz-
nej. Korytko posiada ruszt FIBRETEC®, wy-
nalazek firmy HAURATON, który dzięki zop-
tymalizowanym szczelinom wlotowym po-

HAURATON Polska
HAURATON Polska to symbol najlepszych rozwiązań technicznych dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb klientów. Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz umiejętności łączenia funk-
cjonalności z ciekawym designem firma może poszczycić się obecnością w czołowych pol-
skich realizacjach, zdobywających międzynarodowe nagrody i uznanie nie tylko w świecie ar-
chitektów. Produkty zgłoszone do 4. edycji konkursu to rozwiązania bardzo zróżnicowane, od 
korytek z funkcją oczyszczania po lekkie rozwiązania służące odprowadzaniu wody z tarasów 
i dachów płaskich. Tegoroczne propozycje zgłaszane do konkursu obrazują szerokie spek-
trum oferty HAURATON Polska i pełnią różne funkcje. Liczymy, że zainspirują Młodych Archi-
tektów do zastosowania ich w ciekawy i innowacyjny sposób.

zwala na odbieranie dużej ilości wody w krót-
kim czasie. Ruszt ten jest stabilny oraz este-
tyczny. System RECYFIX®MONOTEC wyko-
nany jest z tworzywa, dzięki czemu nie ulega 
korozji, jest odporny na działanie mrozu i soli 
odladzających. Ten wytrzymały monolit mo-
że być stosowany przy wysokim natężeniu 
ruchu drogowego. 

DACHFIX®STANDARD typ 1 DP
Odwodnienie liniowe wykonane ze stali 

ocynkowanej z pokrywą perforowaną to es-
tetyczne rozwiązanie dla dachów płaskich, 
tarasów i powierzchni płaskich. Regulowana 
wysokość pozwala na dostosowanie syste-
mu do potrzeb realizacji. Ponadto korytka 
można łączyć pod kątem. System jest łatwy 
w obsłudze oraz wytrzymały na działanie 
warunków atmosferycznych.
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