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OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

RECYFIX®NC
Ekstremno stabilno in peresno lahko - kanalete izdelane
iz PE-PP za uporabo v nizkogradnji

Kategorija
E 600

NOVO

D A  O D T E C E



skladno
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Prednost za mene kot izvajalca gradbenih del z RECYFIX®NC:

„Čakal sem na kanaleto izdelano iz PE-PP za 

nizke gradnje. Stabilen, CE-skladen in ekološki 

material.“

=

izpolnjuje vse zahtevane
standarde+

varnost
 Moja prednost:

visoka stabilnost+



Ena kanaleta nazivne širine 

100 z rešetko = 11 kg
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Prednost za mene kot izvajalca gradbenih del z RECYFIX®NC:

„Kanaleta se dostavlja na gradbišče s pritrjeno 

rešetko in je zelo lahka. Zato je vgradnja hitra in 

stroškovno učinkovita.“

=

enostavno rokovanje na gradbišču+

prihranek pri stroških
Moja prednost:

 montažno, predpripravljeno
 za vgradnjo+
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 Zahteve
Moderen drenažni sistem mora

  trajno prenašati visoke obremenitve ter velike sile,

  biti enostaven za vgradnjo,

  biti obstojen proti vremenskim vplivom (zmrzal,

  vročina, vlažnost).

  biti v skladu z EN 1433.

Industrijska dvorišča

1   Rešitve
RECYFIX NC kanalete:

 kanalete izdelane iz PE-PP za nizkogradnjo,

 razred obremenitve do E 600 v skladu z EN 1433,

 maksimalna varnost zaradi 8 točkovnega privijačenja,

 zalo lahek sistem, hitra in stroškovna učinkovita

 vgradnja.
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    Področja uporabe
 industrijske prometne površine,

 dostavne površine,

 parkirne površine,

 površine za pešče,

 javne površine,

 bencinske črpalke.
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OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

RECYFIX®NC
Ekstremno stabilno in peresno lahko - kanalete izdelane iz PE-PP za uporabo v 
nizkogradnji
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Dostavne površine

Dovozne poti Parkirne površine

Industrijske površine
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Prednost RECYFIX ® NC kanalet

Majhna masa omogoča 
enostavno rokovanje 
na gradbišču

 veliko lažje ravnanje na gradbišču v
 primerjavi s kanali, izdelanimi iz
 polimernega betona

 zelo lahko in enostavno rokovanje in
 vgradnja

 maksimalna stabilnost ob najmanjši    
 masi

= prihranek stroškov

Standardi in dovoljenja
 certificirano v skladu z EN 1433
 oznaka CE

= varnost

OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

Visoka stabilnost
 stabilna, trajna rešetka iz nodularne

 litine
 visoko kvalitetna nodularna litina
 8 točkovno privijačenje rešetk

= varnost
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Montažno in predpripravljeno
za vgradnjo

 kanaleta in rešetka = en kos
 brez posameznih delov
 enostavno rokovanje na skladišču in gradbišču
 stroškovno učinkovit transport 

= večji zaslužek 

Material visokega
kakovostnega razreda

 RECYFIX - stabilno in skoraj nezlomljivo
 prilagodljiv in izjemno obstojen material
 prenese visoke prometne obremenitve

 ter temperaturne razlike v vsakdanji rabi

= varnost
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Zaključna 
stena

Pero in utor za natančno 
vgradnjo

8 vijakov za pritrditev 
rešetke na meter 

Stabilna rešetka 
iz nodularne 
litine

OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

RECYFIX®NC
Ekstremno stabilno in peresno lahko - kanalete izdelane iz PE-PP za uporabo v 
nizkogradnji

RECYFIX NC kanalete izpolnjujejo zahteve DIN EN 1433 in so 
primerne za naslednje obremenitvene razrede:

Kategorija E 600,
Razred obremenitve 600 kN
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Peskolov z možnostjo
obojestranskih priključkov 
na kanalizacijo

Kanaleta je sestavljena
pripravljena za vgradnjo na 
gradbišču ali za manipulacijo 
na skladišču

Zaključna stena
z iztokom DN 100
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Tip 01 z LTŽ rešetko, črna,

rega 10 mm, privijačeno z 8.  vijaki

Tip 010 z LTŽ rešetko, črna, 

rega 10 mm, privijačeno z 8.  vijaki

 RECYFIX®NC 100, kombi artikel, raz. obr. E 600 

OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

RECYFIX®NC
Ekstremno stabilno in peresno lahko - kanalete izdelane iz PE-PP za uporabo v 
nizkogradnji

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni 

presek

cm2

Presek

odvodnjavanja

cm2 /m

Masa

kg

Št.

Art.

Tip 01 z LTŽ rešetko, črna, rega 10 mm, 

privijačeno z 8.  vijaki
1000 160 150 92 427 10,7 48770

Tip 0105 z LTŽ rešetko, črna, rega 10 mm, 

privijačeno s 4.  vijaki
500 160 150 92 427 5,4 48748

Tip 010 z LTŽ rešetko, črna, rega 10 mm, 

privijačeno z 8.  vijaki
1000 160 200 142 427 11,3 48772

Tip 01005 z LTŽ rešetko, črna, rega 10 

mm, privijačeno s 4.  vijaki
500 160 200 142 427 5,6 48747

NOVO
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Peskolov z vedrom iz umetne mase,

z LTŽ rešetko, črna, rege 10 mm,

raz. obr. E 600, pritrjena s 4. vijaki

Zaključna stena slepa 

za tip 010

Zaključna stena z iztokom

DN 100 za tip 010

 RECYFIX®NC 100, dodatki 

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni 

presek

cm2

Presek 

odvodnjavanja

cm2 /m

Masa

kg

Št.

Art. 

Peskolov z vedrom iz umetne mase, z LTŽ

rešetko, črna, rege 10 mm, raz. obr. E

600, pritrjena s 4. vijaki

500 160 504 - 427 8,6 48753

Zaključna stena slepa za tip 01 124 160 4 - - 0,04 48681

Zaključna stena z iztokom DN 100 za tip 01 203 160 4 - - 0,09 48691

Zaključna stena slepa za tip 010 176 160 4 - - 0,05 47082

Zaključna stena z iztokom DN 100 za tip 010 200 160 4 - - 0,08 47093
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RECYFIX®NC
Ekstremno stabilno in peresno lahko - kanalete izdelane iz PE-PP za uporabo
 v nizkogradnji

Tip 01 z LTŽ rešetko, črna,

rega 18 mm, privijačeno z 8. vijaki

 RECYFIX®NC 150, kombi artikel, raz. obr. E 600 

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni 

presek

cm2

Presek 

odvodnjavanja

cm2 /m

Masa

kg

Št.

Art.  

Tip 01 z LTŽ rešetko, črna, rega 18 mm, 

privijačeno z 8. vijaki
1000 212 210 116 702 15,4 48870

Tip 0105 z LTŽ rešetko, črna, rega 18 mm, 

privijačeno s 4. vijaki
500 212 210 116 702 7,7 48848

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni

presek

cm2

Presek

odvodnjavanja

cm2/m

Masa

kg

Št.

Art..

Peskolov z vedrom iz umetne mase, z LTŽ 

rešetko, črna, rega 18 mm, raz. obr. E 600, 

pritrjena s 4. vijaki

500 212 518 - 702 21,0 48853

Zaključna stena s prednakazanim iztokom 

DN 70/100 za tip 010
220 220 4 - - 0,15 40591

Peskolov z vedrom iz umetne mase, 

z LTŽ rešetko, črna, rega 18 mm, 

raz. obr. E 600, pritrjena s 4. vijaki

Zaključna stena s prednakazanim 

iztokom DN 70/100 za tip 010

 RECYFIX®NC 150, Dodatki 

OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA

NOVO
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Tip 010 z LTŽ rešetko, črna,

rega 18 mm, pritrjena z 8. vijaki

 RECYFIX®NC 200, kombi artikel, raz. obr. E 600   

Peskolov z vedrom iz umetne mase,

z LTŽ rešetko, črna, rege 18mm mm,

raz. obr. E 600, pritrjena s 4. vijaki

Zaključna stena s prednakazanim 

iztokom DN 70/100 za tip 010

 RECYFIX®NC 200, Dodatki 

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni 

presek

cm2

Presek

odvodnjavanja

cm2 /m

Masa

kg

Št.

Art.

Tip 010 z LTŽ rešetko, črna, rega 18 mm, 

pritrjena z 8. vijaki
1000 262 200 290 936 20,9 49572

Tip 0105 z LTŽ rešetko, črna, rega 18 mm, 

pritrjena s 4. vijaki
500 262 200 290 936 10,5 49547

 

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

Vtočni

presek

cm2

Presek

odvodnjavanja

cm2 /m

Masa

kg

Št. 

Art.

Peskolov z vedrom iz umetne mase, z LTŽ 

rešetko, črna, rege 10 mm, raz. obr. E 600, 

pritrjena s 4. vijaki

500 262 752 - 936 32,3 49553

Zaključna stena s prednakazanim iztokom 

DN 70/100 za tip 010
260 220 4 - - 0,21 41387

NOVO
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Opisi za popise

Kanaleta z rešetko

1 _____ m     RECYFIX NC KANALETE, RAZRED 

OBREMENITVE E 600

Nazivna širina _______ mm, tip ____ kanaleta 
izdelana iz reciklirane umetne mase PE-PP z 
integriranim okvirjem, v skladu z EN 1433, CE-
skladno, z možnostjo vertikalnega priklopa na 
kanalizacijo, z litoželezno rešetko rege 
____ mm, s spodnjimi bradavicami proti 
horizontalnemu pomiku in 8. vijaki za pritrdi-
tev, črne barve, razred obremenitve E 600,
D/Š/V __________________________ mm,
št. art. _________________
Vse dobavljivo in vgrajeno v skladu s 
proizvajalčevimi vgradnimi navodili.
Kvaliteta v skladu z DIN EN ISO 9001:2008
Proizvajalec:  Hauraton GmBH & Co.KG
  P.O: Box 16 61
  D-76437 Rastatt - Nemčija

Dobavitelj:  Hauraton d.o.o.
  Zbiljska cesta 4
  1215 Medvode
  tel 01  3617 833
  fax 01 3617 835
  info@hauraton.si

2. _____ kos RECYFIX NC PESKOLOV  

Nazivna širina _______ mm, peskolov izdelan 
iz reciklirane umetne mase PE-PP z
integriranim okvirjem, v skladu z EN 1433,
CE-skladno, z možnostjo priklopa na
kanalizacijo, z vedrom za čiščenje usedlin, ust-
rezen za priključevanje kanalet RECYFIX NC, 
dolžina 500 mm, višina ______ mm, širina 
______ mm, z litoželezno rešetko rege ____ 
mm, s spodnjimi bradavicami proti
horizontalnemu pomiku in 4. vijaki za
pritrditev, črne barve, razred obremenitve E 
600, št. art. _________

3. _____kos  RECYFIX NC 

Zaključna stena s prednakazanim 
iztokom za kanaleto širine ______ mm, 
št. art. _______________

4. _____kos RECYFIX NC 

Zaključna stena slepa, iz PE-PP umetne mase,
za kanaleto širine ______ mm, 
št. art. _______________

5. _____ kos TESNILNI MATERIAL ZA KANALETE 

RECYFIX

Sikaflex TS Fast, 600 ml, črevo, 
črne barve, št. art. 6890

6. _____ kos PIŠTOLA ZA TESNILNI MATERIAL
Za Sikaflex TS Fast, št. art. 6891Primer vgradnje beton

Razred obremenitve D 400-E 600
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trajno povišanje

primer vgradnje: 
beton razred D 400 - E 600

3 - 5 mm

Prostorska fuga

Vozni beton

nosilni sloj

podlaga, zaš itena pred zmrzovanjem

razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580

** Ni za uporabo na stalno frekventnih površinah cestiš  s hitrim prometom ali 
avtocestah

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari 
izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred na rtovanjem in vgradnjo preverite sedanje 
stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno 
vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

* h = višina kanala in dviga

temelj širina b / debelina d / višina h (v cm)

Zahtevana kvaliteta betona je minimalna. 

EN 206-1 /
DIN 1045-2

brez nevarnosti zmrzali za temelj

z nevarnostjo zmrzali za temelj

A4Format DIN

1:10merilo

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

RECYFIX NC 100, 150, 200

Veljajo naša splošna 
vgradna navodila.20.09.2012stanje:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Trn Ø 10 mm vsakih 40 cm

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

95_0000049541
Tel. +386 (0) 1 3617 833
Fax +386 (0) 1 3617 835
info@hauraton.si

Zbiljska cesta 4
1215 MedvodeEinbaubeispiel www

Dodatki

OKOLICA VODA ŠPORTNIZKOGRADNJA
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Primer vgradnje tlakovci
Razred obremenitve D 400 - E 600

Primer vgradnje asfalt
Razred obremenitve D 400-E 600

h

d

b  

 

 

 

 

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

 
 

    

    

    

trajno povišanje

primer vgradnje:
tlakovci razred D 400 - E 600

3 - 5 mm

tlakovec

nosilni sloj

podlaga, zaš itena pred zmrzovanjem

Trn Ø 10 mm vsakih 40 cm

podloga za tlakovce

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

A4Format DIN

1:10merilo

95_0000051143
Tel. +386 (0) 1 3617 833
Fax +386 (0) 1 3617 835
info@hauraton.si

Zbiljska cesta 4
1215 Medvode

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

RECYFIX NC 100, 150, 200

Veljajo naša splošna
vgradna navodila.

razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580

** Ni za uporabo na stalno frekventnih površinah cestiš  s hitrim prometom ali
avtocestah

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari
izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred na rtovanjem in vgradnjo preverite sedanje
stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno
vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

* h = višina kanala in dviga

temelj širina b / debelina d / višina h (v cm)

Zahtevana kvaliteta betona je minimalna.

EN 206-1 /
DIN 1045-2

brez nevarnosti zmrzali za temelj

z nevarnostjo zmrzali za temelj

15.02.2013stanje:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
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vezni sloj

trajno povišanje

primer vgradnje:
asfalt razred D 400 - E 600

3 - 5 mm

obrabni sloj

nosilni sloj

podlaga, zaš itena pred zmrzovanjem

Trn Ø 10 mm vsakih 40 cm

bitumenski fugirni trak

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

A4Format DIN

1:10merilo

95_0000049864
Tel. +386 (0) 1 3617 833
Fax +386 (0) 1 3617 835
info@hauraton.si

Zbiljska cesta 4
1215 Medvode

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

RECYFIX NC 100, 150, 200

Veljajo naša splošna 
vgradna navodila.

razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580

** Ni za uporabo na stalno frekventnih površinah cestiš  s hitrim prometom ali 
avtocestah

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari 
izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred na rtovanjem in vgradnjo preverite sedanje 
stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno 
vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

* h = višina kanala in dviga

temelj širina b / debelina d / višina h (v cm)

Zahtevana kvaliteta betona je minimalna. 

EN 206-1 /
DIN 1045-2

brez nevarnosti zmrzali za temelj

z nevarnostjo zmrzali za temelj

25.09.2012stanje:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
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HAURATON d.o.o.

Zbiljska cesta 4

1215 Medvode

Slovenija

tel +386 (0) 1 3617 833

fax +386 (0) 1 3617 835

D A  O D T E C E


