


Zabudowa powierzchni gruntu, a bilans wodny

Przez długi czas istniały dwa główne sposoby radzenia sobie z

wodą deszczową: centralne odprowadzanie wraz ze ściekami

w oczyszczalniach ścieków lub oddzielne odprowadzanie w

kanalizacji deszczowej. W wyniku tego doszło do przepełnienia

całkowicie przeciążonych systemów odwadniających i do

znacznego zwiększenia lokalnych podtopień. Na “kryzys wodny”

nakłada się niezdrowy klimat miejski, który w wielu przypadkach

jest zbyt ciepły i zbyt suchy, częściowo z powodu braku

regulującego effektu parowania. Faktem jest, że musimy nadal

liczyć się ze wzrostem zabudowy powierzchni. A my nadal

stoimy w obliczu przewidywanych zmian klimatycznych.

Czas na działanie:
Infiltracja i odparowywanie
deszczu, ochrona wód

gruntowych
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Dobre zasilanie
wód gruntowych
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Minimalne zasilanie
wód gruntowych
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Dobre zasilanie
wód gruntowych

Bilans wodny w przypadku gleby naturalnej, powierzchni uszczelnionej i nawierzchni przepuszczającej wodę
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Zanieczyszczenia nie mogą przesiąkać

W zależności od sposobu użytkowania obszaru komunikacyjnego,

spływ opadów atmosferycznych może być w mniejszym lub więk-

szym stopniu zanieczyszczony substancjami szkodliwymi. Większa

ilość powstaje na bardziej uczęszczanych drogach i parkingach, a

także na terenach przemysłowych i handlowych. W szczególności

na takich obszarach woda deszczowa może być odprowadzana

lub wprowadzana do jednolitej części wód powierzchniowych

dopiero po wstępnym oczyszczeniu. W przeciwnym razie należy

je odprowadzić z powrotem do kanalizacji i szamba. Oznacza to

również, że konwencjonalne nawierzchnie wodoprzepuszczalne

nie są już dozwolone na takich terenach!

Sprawdzone systemy z ogólnym dopuszczeniem przez

nadzór budowlany

Tam, gdzie konwencjonalne systemy ekologiczne nie są już doz-

wolone, można zastosować bruk wodoprzepuszczalny z ogólnym

dopuszczeniem przez nadzór budowlany do odprowadzania wody

deszczowej. Jeśli zastosowane zostaną niesprawdzone systemy,

planista ponosi pełne ryzyko odpowiedzialności.

Zdecentralizowana infiltracja wody deszczowej

Dziś obowiązują nowe zasady zgodnie z mottem przesiąkaj, odparuj, wykorzystaj - każdy powinien zagospodarować wodę

deszczową centralnie w miejscu jej powstawania. Odprowadzana jest ona do gruntu na przykład w korytach, rowach

infiltracyjnych, rynnach, studzienkach lub - szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu - poprzez tzw. systemy ekobruku.

Produkty budowlane dla zrównoważonego zarządzania wodą deszczową

Należy również ograniczyć erozję krajobrazu, przy czym w miarę możliwości należy zapewnić przepuszczalność wody dla

terenów utwardzonych. Systemy nawierzchni przepuszczalnych okazały się skuteczne jako elementy konstrukcyjne, ponieważ

zapewniają duże ilości infiltracji i parowania oraz minimalizują spływy powierzchniowe. Trzy wyraźne korzyści dla lokalnego

bilansu wodnego na terenach niezabudowanych, które nadchodzące regulacje będą lepiej chronić przed nowymi planami

zabudowy w przyszłości. W związku z tym nawierzchnie przyjazne dla środowiska są stosowane wszędzie tam, gdzie ma to

sens i jest ekologicznie nieszkodliwe, ponieważ ochrona wód wymaga uwagi. W związku z tym konieczne jest oczyszczanie

większej ilości zanieczyszczonego odpływu.
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Bezpieczeństwo dla pokoleń:
Ochrona przed wodą dzięki
ECOSAVE protect!

Produkty ECOSAVE podlegają ogólnemu dopuszczeniu wyrobów budowlanych.

Ogólna Aprobata Nadzoru Budowlanego, w skrócie abZ, stanowi  stwierdzenie  przydatności  
względem  możliwości stosowania przedmiotu aprobaty zgodnie z przepisami budowlanymi
poszczególnych krajów. Odpowiedzialnym za wydanie jest Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt) w Berlinie.

Ogólna aprobata
techniczna GEOSTON
protect nr Z-84.1-2

DRAINSTON ochrona
ogólna aprobata
techniczna, nr Z-84.1-9

System układania kostki
brukowej-gd ochrona
ogólna aprobata
techniczna, nr Z-84.1-134

System chodnikowy-hp
protect ogólna aprobata
techniczna, nr Z-84.1-14



Typy obszarów
Zanieczyszczenie powierzchni
Ładunek zanieczyszczeń

zgodnie z instrukcją DWA-M 153 niski

Powierzchnie dachów i tarasów w obszarach mieszkalnych i

porównywalnych obszarach komercyjnych

wszystkie dostępne w
handlu ekologiczne
systemy
powierzchniowe

Ścieżki rowerowe i ciągi piesze poza obszarem

opryskiwania dróg (odległość powyżej 3 m)

Podwórza i miejsca parkingowe bez częstych

zmian pojazdów w obszarach mieszkalnych i

porównywalnych obszarach komercyjnych

Obszary o niewielkim natężeniu ruchu (do 300

pojazdów/24 h) w obszarach mieszkalnych i

porównywalnych obszarach komercyjnych

zgodnie z instrukcją DWA-M 153 średni

Drogi o natężeniu ruchu 300-5000
pojazdów na dobę, np. drogi lokalne,
dojazdowe i powiatowe.

Podwórza i miejsca parkingowe bez
częstej wymiany pojazdów w obszarach
mieszanych, handlowych i przemysłowych

Drogi z 5,000-15,000 pojazdów na 24
godziny, z. np. główne drogi

zgodnie z instrukcją DWA-M 153 wysoki

Miejsca parkingowe z częstą zmianą pojazdów,
np. przed centrami handlowymi

Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych
i zatoki postojowe

tylko z homologacją typu*
dla danego typu materiału

tylko z homologacją typu*
dla danego typu materiału

Rozwiązanie: ECOSAVE protect z barierą przeciw

zanieczyszczeniom

Dzięki systemom nawierzchni przepuszczających wodę z linii

ECOSAVE protect udało się połączyć infiltrację z oczyszczaniem

zanieczyszczonego spływu wód opadowych. Chodniki stają się

w ten sposób systemami oczyszczania zanieczyszczeń. Funkcje

i bezpieczeństwo eksploatacji są w pełni zagwarantowane

przez ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego. W zakresie

stateczności obowiązują zasady techniczne budowy dróg

zgodnie z wysokimi wymaganiami ZTV Pflaster-StB i TL Pflaster-

StB. W ten sposób przyjazne dla środowiska powierzchnie

komunikacyjne mogą być użytkowane przez długi czas.

Sprawdzone systemy, bezpieczna konstrukcja

Aprobata typu oznacza przede wszystkim sprawdzone

produkty i systemy, a w przypadku systemów nawierzchni

ECOSAVE protect również bezpieczeństwo planowania,

przetargów i profesjonalnego wykonawstwa, ponieważ

metoda budowlana i wszystkie komponenty są dokładnie

określone, opisane i sprawdzone. Zawierają również szczegóły

dotyczące obsługi i konserwacji, jak również monitorowania

przez producenta oraz przez podmioty zewnętrzne. Ponadto,

pieczęć DIBt zapewnia uproszczone procedury zatwierdzania.

Ogólnie rzecz biorąc, aprobata typu stanowi wyraźną korzyść

dla inżynierów budownictwa, architektów i urzędów wodnych,

jak również dla producentów i wykonawców nawierzchni.

Zalecenia dotyczące działań dla organów udzielających homologacji zgodnie
z Kodeksem Postępowania DWA-M 153**.

- Zastosowanie ekologicznych pokryć powierzchniowych i rozszerzenie
obszaru zastosowania o ECOSAVE protect (średnie i silne zabrudzenia
tylko z dopuszczeniem typu)

* Ogólne dopuszczenie do stosowania w budownictwie (abZ) nr Z-84.1-2, nr
Z-84.1-9, nr Z-84.1-13, nr Z-84.1-14.

Użycie pokryć powierzchniowych w innych obszarach zastosowania i/lub w
warunkach innych niż te regulowane przez dopuszczenie jest możliwe tylko
w indywidualnych przypadkach po wyjaśnieniu wymagań, które mogą być
konieczne, z właściwym miejscowo organem administracji wodnej.

Zabudowania powierzchni nie mogą być stosowane do infiltracji spływu wód
opadowych na:

-miejsca skażone i podejrzane o skażenie oraz

-obszary, na których pracuje się ze środkami niebezpiecznymi dla wody.

** Ulotka DWA-M 153 - Zalecenia dotyczące postępowania z wodą
deszczową; Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie ds. Wody, Ścieków i Odpadów).

Obszary zastosowania ECOSAVE protect:
Parkingi z częstą zmianą pojazdów.
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ECOSAVE protect: Najlepsze
połączenie ekologii i ekonomii
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Wniosek

Przy założeniu przeciętnych warunków hydraulicznych i

geologicznych, system ECOSAVE protect z ogólnym

dopuszczeniem nadzoru budowlanego stanowi najbardziej

ekonomiczny wariant nigdy nie zakłóconego oczyszczania i

infiltracji wód opadowych. Pod względem ogólnej opłacalności

najlepiej wypadają pokrycia powierzchniowe, ponieważ nie są

wymagane żadne dalsze inwestycje w zakresie odwadniania i

oczyszczania wody deszczowej. Również koszty eksploatacji

są w porównaniu z nimi stosunkowo niskie.

Wariant 0 (odprowadzanie do öffentliches Kanalnetz) jest o

około 8 % droższy niż infiltracja powierzchniowa, przy

założeniu opłaty za wodę opadową w wysokości 1 €/m².

Przy wysokich opłatach, których należy się spodziewać w

przyszłości, odprowadzanie ścieków do publicznej sieci

kanalizacyjnej będzie w dłuższej perspektywie o około 25 %

droższe niż infiltracja powierzchniowa. Wartość bieżąca netto

kosztów projektu w przypadku wariantu “kanałowego” i

“studziennego” jest wyższa o 14-30 %.

W porównaniu niepieniężnym, w którym uwzględniono

komfort odwadniania, konserwację/eksploatację, wygląd,

oczyszczanie wód opadowych i odległość do wód gruntowych,

infiltracja powierzchniowa we wszystkich punktach oceniana jest

jako dobra, a w porównaniu opisywana jest jako równorzędna

lub lepsza.

Dobre argumenty przemawiające za ochroną ECOSAVE 

Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie

Przy porównywalnej funkcjonalności, względy ekonomiczne są

zazwyczaj decydujące przy podejmowaniu decyzji pomiędzy

różnymi systemami do odwadniania obszarów komunikacyj-

nych i oczyszczania wód opadowych. Należy jednak wziąć pod

uwagę nie tylko jednorazowe koszty inwestycji, ale również

koszty długoterminowe, np. związane z koniecznymi pracami

konserwacyjnymi lub czyszczeniem.

Arcadis Deutschland GmbH porównuje efektywność ekonom-

iczną różnych systemów odwadniania powszechnie stosowa-

nych w Niemczech. Podstawą obliczeń był parking ze 107

miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni ok. 2.400 m².

Porównania dokonano w oparciu o:

- Odprowadzanie wód opadowych do publicznej sieci

kanalizacyjnej bez wstępnego oczyszczania i nawierzchni z

kostki brukowej lub asfaltu.

- Infiltracja powierzchniowa z systemem nawierzchni ECOSAVE

protect

- Infiltracja korytowa z podczyszczaniem wód opadowych w

zrewitalizowanej wierzchniej warstwie gleby

- Oczyszczanie wstępne w zdecentralizowanej oczyszczalni

ścieków i odprowadzanie do zbiorników wodnych

- Oczyszczanie wstępne w korycie filtracyjnym i odprowadzenie

do cieku wodnego

Różne warianty zostały zwymiarowane, określono koszty

inwestycyjne i operacyjne oraz obliczono wartość bieżącą

kosztów projektu dla okresu obserwacji wynoszącego 50, 25 i

10 lat.
0 a, Ableiten in ö�entliche Kanalisation, Pflaster
0 b, Ableiten in ö�entliche Kanalisation, Asphalt
1, versickerungsfähige Pflastersysteme  mit abZ
2, Mulden-Rigolenversickerung
3, Vorbehandlung in Filterschacht
4, Vorbehandlung in Filtrationsrinne

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000
1,0 %        1,5 %       2,0 %       2,5 %       3,0 %       3,5 %       4,0 %       4,5 %       5,0 %
                Realzins

Pr
oj

ek
tk

os
te

nb
ar

we
rt 

[€
]

-Może być stosowany bez procedury weryfikacyjnej dzięki
ogólnemu zatwierdzeniu przez władze budowlane.
-Oszczędność skomplikowanego planowania odwadniania,
systemów i kosztów
-zmniejszenie lub uniknięcie kosztów rozbudowy sieci
kanalizacyjnej
-zapobiega powstawaniu kosztownych szkód wtórnych związanych
z uszczelnieniem powierzchni
-umożliwia zwolnienie z opłat za korzystanie z kanalizacji burzowej
-kwalifikuje się do dotacji na działania mające na celu zapewnienie 
przepuszczalności powierzchni
-upraszcza procedurę zatwierdzania i oficjalnego uznawania
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Na życzenie chętnie udostępnimy wyniki

ekonomicznego studium wykonalności Arcadis.



Dzięki ECOSAVE protect pionierzy w dziedzinie nawierzchni przepuszczalnych oferują szeroką gamę rozwiązań przyjaznych

dla środowiska. Po ponad 30 latach intensywnych badań i rozwoju dostępne są obecnie dojrzałe systemy nawierzchniowe

dla prawie każdego zadania budowlanego - z efektywną ochroną wód gruntowych i optymalnym odparowywaniem,

ekonomiczne i bezpieczne dzięki ogólnemu dopuszczeniu przez nadzór budowlany, nadające się do regeneracji i w wielu

wariantach zapewniające atrakcyjny i indywidualny wygląd.

Ochrona ECOSAVE:
Zrównoważone projektowanie
obszarów komunikacyjnych
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ECOSAVE protect - dobry dla środowiska

-Podstawowy element nowego systemu zarządzania
wodą deszczową
-ochrona zbiorników wodnych, w tym wód
gruntowych
-Poprawia klimat miejski dzięki wysokiej zdolności
odparowywania
-Zmniejsza spływ powierzchniowy i powodzie
-Sprzyja zasilaniu wód gruntowych
-Wspiera naturalne funkcje gleby

ECOSAVE protect - technicznie zaawansowany.
-Spełnia wysokie wymagania ZTV Pflaster-StB / TL
Pflaster-StB
-Bezpieczne planowanie i realizacja dzięki ogólnym
zezwoleniom nadzoru budowlanego
-również dla obszarów ruchu o dużym obciążeniu: Bk3,2
zgodnie z RStO 12
-można stosować już przy odległości wody gruntowej
wynoszącej 1 m od górnej krawędzi chodnika
-Brak odwadniania awaryjnego: współczynnik spływu =
0,0
-Odnawialny, a więc stale funkcjonujący

ECOSAVE protect - wszechstronny
-Dostępne w trzech liniach produktowych: Basic, Plus,
Select
-Wymagająca konstrukcja produktu, wąskie fugi
-Różnorodność formatu, kolorystyki, wykończenia
powierzchni
-Kilkadziesiąt lat doświadzczenia
-Kompleksowe usługi doradcze

9



Basic 
GEOSTON protect – 

podstawowe rozwiązanie dla infiltracji 

powierzchniowej

GEOSTON protect: Das Wasser versickert direkt durch das offenporige Steingefüge und die Fuge
10

GEOSTON protect: Woda przesiąka bezpośrednio przez porowatą strukturę kamienia i fugę.



Potwierdzenie zgodności z wymaganiami

-Stopień infiltracji powierzchniowej: > 270 l/(s x ha).       
-Współczynnik rozładowania Ψ = 0,0
-Nadaje się do czyszczenia chłonnego z głębokimi porami 
(GEOCLEANING).  
w celu zapewnienia stałej przepuszczalności wody -
Załącznik Micro - badanie na stabilność filtra chroniącego 
wody gruntowe przed zanieczyszczeniami drogowymi.  

Zakres dostawy

Kostka brukowa zgodnie z ogólnym dopuszczeniem
(abZ),
Numer dopuszczenia Z-84.1-2, opcjonalnie: materiał do 
spoin i podsypki dostępne na życzenie

Program GEOSTON oferuje systemy kostek w różnych
rodzajach kamienia geometria i wymiary kamieni, w tym
systemy wieloramienne, formaty pięcio- i sześciokątne,
systemy kostek z systemami blokad itp.

GEOSTON protect jest betonową kostką brukową o
porowatej strukturze zgodnie z normą DIN 18507. Woda
opadowa przesącza się i odparowuje przez porowatą
strukturę kostki i fugi. Kompletny program oferuje liczne
warianty w różnych geometriach kostki o grubości od 8 do 12
cm.

Typowe obszary zastosowań to parkingi i ulice osiedlowe, jak
również chodniki w strefach ruchu w przemyśle i handlu.

GEOSTON protect jest sklasyfikowany w ogólnym zezwoleniu
nadzoru budowlanego nr Z-84.1-2 jako “nawierzchnia do
oczyszczania i infiltracji spływów opadowych z obszarów
komunikacyjnych”.

Cechy specyficzne dla produktu

-System nawierzchni z betonu porowatego z kruszywem. -
Zgodność z normą DIN 18507 przy zastosowaniu specjalnych
preparatów
-Dwuwarstwowa, drobnoporowata warstwa wierzchnia filtra
-Retencja węglowodorów ropopochodnych, metali ciężkich,
AFS
-Regeneracyjna warstwa nawierzchni
-System zazębiania się kostek
- Stosuje się do klasy obciążenia Bk0,3, po indywidualnym
zbadaniu przypadku do Bk1,8 (RStO 12).
-Mrozoodporność
-Możliwość układania maszynowego

Cechy szczególne

-Większy efekt parowania dzięki porowatej strukturze
kamienia
-Dobry komfort chodzenia i jazdy dzięki wąskim fugom
- Funkcjonalność i szerokie zastosowanie

GEOSTON basic protect, grubość
kostki 8 cm

GEOSTON SL protect, grubość
kostki 10 cm

GEOSTON carry protect, grubość
kostki 12 cm 11



Plus
DRAINSTON protect – 

plus dzięki wbudowanemu
systemowi kanałów

12
DRAINSTON protect: Woda przesącza się przez fugi i kanały przesączające na kamieniu.



Cechy szczególne

-Dostawa z gotowym do montażu materiałem do spoinowania i

podłożem

-Wysoka wytrzymałość betonu, duża nośność

-Zaprojektowany bruk z fabrycznie obrobioną okładziną

-Odprowadzanie wody poprzez system kanałów poziomych i

pionowych

-stabilność dzięki blokadzie ciernej na całym obwodzie i efektowi

zazębiania się

-Profilowany spód kostki

-Najwyższa wydajność czyszczenia

Potwierdzenie zgodności

- Współczynnik infiltracji związany z obszarem: > 270 l/(s x ha). -

Współczynnik spływu Ψ = 0,0

- Nadaje się do czyszczenia w głębokich porach (GEOCLEANING) w

celu zapewnienia stałej przepuszczalności wody. Przy planowaniu i

wymiarowaniu obowiązują przepisy i zasady techniczne zgodnie z

abZ.

Zakres dostawy

System układania nawierzchni DRAINSTON ochrona, fugi i podsypka

wg abZ, nr Z-84.1-9

DRAINSTON protect jest dostępny z powierzchnią nieobrobioną lub
piaskowaną powierzchnią, jak również z chropowatymi krawędziami.
Atrakcyjny kolor dostępny w różnych odcieniach. 

Na życzenie chętnie udostępnimy Państwu ogólne dopuszczenie
nadzoru budowlanego dla DRAINSTON protect.

DRAINSTON protect to betonowa kostka brukowa o gęstej
strukturze zgodna z normą DIN EN 1338. System brukowy
łączy w sobie zalety istotne dla środowiska z atrakcyjnym
wzornictwem produktu. Klasycznie ukształtowane kamienie
masywne mają kolorową szlachetną okładzinę z naturalnymi
ziarnami kamienia i odpornymi na ścieranie kryształami
kwarcu. Przesączanie i parowanie odbywa się poprzez fugi i
wgłębienia w kamieniu, tzw. kanały przesączające, z których
każdy jest osadzony po obu bokach kostki. DRAINSTON
protect, przystosowany do najwyższych obciążeń ruchu,
oferuje maksymalną niezawodność planowania i realizacji.
Dzięki grubości kamienia od 8 do 10 cm DRAINSTON
protect jest przeznaczony do najwyższych obciążeń ruchu.
Typowe obszary zastosowań to parkingi, drogi osiedlowe i
serwisowe oraz place miejskie i wiejskie z ruchem kołowym.

DRAINSTON protect został sklasyfikowany w ogólnym
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr Z-84.1-9
jako “pokrycie powierzchniowe do oczyszczania i infiltracji
spływów opadowych z obszarów komunikacyjnych”.

Cechy specyficzne dla produktu

-system układania nawierzchni z betonu o gęstej strukturze.
-betonowa kostka brukowa wg DIN EN 1338
-retencja węglowodorów ropopochodnych, metali ciężkich,
AFS.
-bruk regenerowalny
-silny i dopasowany system zazębiania się kostki
-możliwość zastosowania do Bk3,2 zgodnie z RStO 12
-odporność na mróz i sól odladzającą
-możliwość układania maszynowego

DRAINSTON protect, 8 cm grubość DRAINSTON protect, 8 cm grubość DRAINSTON protect, 10 cm grubość
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Select
Systemy chodnikowe-gd protect | -

hp protect - kreatywne dla
indywidualistów

14
Ochrona -hp protect: 

Infiltracja przez fugi i drobnoporowaty beton rdzeniowy

Systemy układania kostki brukowej-gd protect: 
Przenikanie przez szczeliny.



Cechy szczególne
-Dostawa z gotowym do montażu materiałem spoinowym
-Wysoka wytrzymałość betonu, duża nośność
-zaprojektowana kostka brukowa z fabrycznie wykończonym
elementem z kamienia szlachetnego
-Szerokość spoiny waha się w zależności od grubości
kamienia od 5 do 12 mm
-Wszechstronny asortyment do różnorodnych zadań
technicznych i projektowych

Potwierdzenie zgodności z wymaganiami
- Współczynnik infiltracji na jednostkę powierzchni: > 270 l/ (s
x ha)
- Współczynnik spływu Ψ = 0,0
- Nadaje się do czyszczenia chłonnego o głębokich porach w
celu zapewnienia stałej przepuszczalności wody.

Przy planowaniu i wymiarowaniu obowiązują 
przepisy i zasady techniczne zgodnie z abZ.

Zakres dostawy

Systemy układania nawierzchni -d protect lub -hp protect, materiał 
do spoinowania wg abZ, nr Z-84.1-13 lub nr Z-84.1-14, opcjonalnie:
materiał na podsypkę

Systemy układania kostki brukowej według DIN EN 1338
składają się z kostek o gęstej strukturze (-gd protect) lub
kostek z gęstą strukturą okładziny i porowatym wnętrzem
betonowym (-hp protect). Proces infiltracji i parowania
odbywa się poprzez fugi, które mają co najmniej 5 mm
szerokości, przy czym udział fug wynosi od 5 do 10 % na
jednostkę powierzchni. W wersji - hp protect woda
deszczowa jest dodatkowo magazynowana w betonie
rdzeniowym o drobnych porach, co zapewnia maksymalną
wydajność odparowywania. Sprawdzone wielokrotnie w
praktyce kostki brukowe są predestynowane do
nowoczesnych, designerskich koncepcji nawierzchni. Szeroka
gama produktów łączy starannie wykończone widoczne
powierzchnie w kolorach naturalnego kamienia z wysoką
funkcjonalnością.

Typowe obszary zastosowań to parkingi, drogi osiedlowe i
serwisowe, place miejskie i wiejskie oraz chodniki w strefach
ruchu w przemyśle i handlu. Systemy chodnikowe-gd protect
/ -hp protect są sklasyfikowane w ogólnych aprobatach
budowlanych nr Z-84.1-13 / nr Z-84.1-14 jako “nawierzchnia
do oczyszczania i infiltracji spływów opadowych z obszarów
komunikacyjnych”. Pod -gd protect lub -hp protect włączone
są sprawdzone produkty markowe z programów firm
Godelmann np. APPIASTON, CITYSTON, GAPSTON.
Wszystkie systemy kostek mają szerokość fugi co najmniej 5
mm i minimalny udział fugi 5 %.

Cechy charakterystyczne produktu

-system stabilnych nawierzchni z betonu o gęstej strukturze
-betonowa kostka brukowa zgodna z DIN EN 1338
-retencja węglowodorów ropopochodnych, metali ciężkich,
AFS.
-bruk regenerowalny
-silny i dopasowany system zazębiania się kostki
-możliwość zastosowania do Bk3,2 zgodnie z RStO 12
-odporność na mróz i sól odladzającą
-możliwość układania maszynowego

APPIASTON-gd protect GAPSTON-gd protect BOCCA-gd protect
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GODELMANN od trzech dziesięcioleci w decydujący sposób kształtuje rozwój

ekologicznych nawierzchni komunikacyjnych. Dzięki intensywnej współpracy z

ośrodkami badawczymi udało się w tej dziedzinie osiągnąć liczne innowacje

przynoszące wymierne korzyści dla środowiska i nowoczesnego społeczeństwa.

ECOSAVE protect do oczyszczania wody opadowej dla trwałej ochrony naszych wód.

ECOSAVE protect to inicjatywa

Firma GODELMANN opracowuje pionierskie systemy betonowe do projektowania otwartych przestrzeni
w sieci produkcyjnej. Nacisk kładziony jest na transfer idei, wiedzy i technologii. Sojusz kompetencji i
kreatywności oraz silne partnerstwo na rzecz doskonałej jakości i produktów dostępnych na terenie
całej europy. 
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GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
SALON WYSTAWOWY SZCZECIN  
PHU KRUSZ-BAU
ul. Południowa 22
71-001 Szczecin
tel: +48 881 213 219 
e-mail: biuro@krusz-bau.com

POLSKA

PLAC SKŁADOWY SZCZECIN  
PHU KRUSZ-BAU
ul. Szczawiowa 37
70-010 Szczecin
tel: +48 881 213 217
e-mail: biuro@krusz-bau.com


