
Prednosti RECYFIX® PRO kanalet 

VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE - HITRO IN ENOSTAVNO
 Sestavljeni, lahki in kompaktni za hitro in enostavno

vgradnjo.
Močni in odporni na udrace, za varen transport, hrambo in

vgradnjo.
RECYFIX® PP kanalete (s kompozitnimi rešetkami) so
neprevodne in antistatične-ni potrebe po ozemljitvi.
Rešetke niso zanimive za zbiralce sekundarnih surovin.

  Enostavni spojni deli s sistemom utor - pero
RECYFIX® je trajen in odporen na korozijo; nižji dolgoročni

stroški vzdrževanja.
U-oblika kanalete za boljšo funkcijo samočiščenja.
PP kanleta se z lahkoto reže, vrta in z njo rokuje kar  na

gradbišču (z uporabo osnovnega ordja).

= Prihranek časa in denarja

PODROBEN OPIS
 RECYFIX®PRO raz.obr. do D400 (DIN EN 1433: 2002).
Nosilnost rešetk testirana v skladu z DIN EN 1433: 2002.
In-lay dizajn rešetke omogoča večjo zaščito roba.
Sredinsko pritrjevanje ročice in vijaka(1 x 500mm rešetko).
Edinstvena rešetka s prileganjem rob-okvir preprečuje

longitudinalno in lateralno premikanje.
Polipropilenski rob oz. okvir kot sestavni del kanalete za

togost, estetiko in korozijsko odpornost.

 Gladka notranjost kanalete za odlične odtočne karakteristike

= Uspešnost zagotovljena

MOČAN IN TRAJEN
Zanesljiva trajnost sistema preko 20 let.
Konstrukcija dokazano prenese dinamične sile in obremenitve.

Kanaleta iz visokorazrednega PP kompozita, za moč,
odpornsot in trajnost(dolge molekularne verige za fleksibilnost).

Visoka odpornost na kemikalije, goriva/olja, kisline, lug in
drugo,( za podrobnosti povprašajte HAURATON).

Strukturna ojačitvena rebra večjo stabilnost kanalete
Odporen pri različnih temperaturah na zmrzal, sol in sulfate.


0 % vodne absorpcije (ne-polarno).

RECYFIX® PP kompozit z dodanim >2% črnim ogljem 
(DIN 19580/ EN 1433: 2002) za UV stabilnost.
Obstojen na različnih klimatskih ramerah, pri temperaturah  
tudi od -50°C to +80°C in več.

= Dolga življenjska doba 

VISOKI STANDARDI
Obremenitev in vodotesnost testirani po DIN EN 1433:

2002. 
 Postopki vodenja kakovosti v skladu z DIN EN ISO

9001: 2008.
 Evropska proizvodnja; oznaka CE
  Telo kanalete je recikliran kompozit.
 Okolju prijazna proizvodnja, procesi in postopki.
 Moderna, mehaniziranja in kontrolirana

proizvodnja za zagotavljanje stalne kakovosti.
Izdelek ustreza standardom za zagotavljanje zdravja

in varnosti, saj z njim lahko rokuje ena oseba.
HAURATON celovita tehnična podpora.

= Zagotovilo kakovosti

VARIANTE IN DODATKI
Kanalete v širinah 100, 150, 200 in 300 mm.
Diskretni rob, kot nemoteč detajl pri izgledu.
Širok izbor rešetk, vse do raz. obr.  D400.
HeelSafe FIBRETEC kompozitna rešetka.
Različne možnosti peskolovov, iztokov ter dodatkov.

Prednakazan cevni priključek za večjo prilagodljivost.

= Prilagodljivost dizajnu




