plataus spektro įrankiai ir paslaugos
Presto GEOSYSTEMS® ir jos platintojai / atstovai siūlo platų paslaugų asortimentą,
atitinkantį projekto dizainą ir instaliavimo reikalavimus.
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•	Techninis vadovas
•	Inžinerinė analizė
•	Internetinė SPECMAKER®programa

gamtą
tausojančios
aplinkos
kūrimas™

• Projektų aprašymai
•	Išsami įrengimo instrukcija
PASLAUGOS:
Projekto įvertinimo paslaugos: Mes analizuojame specifinius
projekto poreikius ir kiekvienam projektui teikiame
rekomenduotinus preliminarius pasiūlymus.
Statybos paslaugos: Kvalifikuotų specialistų pagalba gali būti
teikiama statybos parengimo ir pradinio instaliavimo etape.

presto Geosystems’® ĮSIPAREIGOJIMAS — Teikti aukščiausios kokybės gaminius ir paslaugas.
Presto GEOSYSTEMS® įsipareigoja padėti pritaikyti geriausius
sprendimus jūsų dirvožemio stabilizavimo problemoms spręsti.
Mūsų požiūris, sutelktas į problemų sprendimus, padidina
kiekvieno projekto vertę. Pasikliaukite šios srities specialistais
tada, kai jums reikės tinkamo sprendimo. Prireikus mūsų
pagalbos, susisiekite su Presto GEOSYSTEMS® arba pasauliniu
mūsų kvalifikuotų platintojų / atstovų tinklu.
Pažangiausia naujovė
Presto yra originalus korinio tinklo technologijų kūrėjas,
inicijuojantis mokslinių tyrimų plėtrą, nukreiptą į reikšmingą
produkcijos gerinimą, naujoviškų funkcijų bei pažangių
inžinerijos metodikų įdiegimą, ir pasiekęs gerų rezultatų, teikiant
ilgalaikius sudėtingų problemų sprendimus.

NEPRILYGSTAMA KOKYBĖ
Presto’s įsipareigojimas dirbti kokybiškai prasideda
nuo gamybos pradžios ir tęsiasi iki galutinio
instaliavimo etapo.
• Kokybės valdymo sistema patvirtinta
ISO 9001:2008 ir CE sertifikatais.
•	Tinklas, pagamintas iš aukštos kokybės polietileno,
užtikrina tinkamą ir maksimalų siūlių sutvirtinimą.

GEOWEB

®

•	Sukurtos medžiagos yra pripažintos geosintetinės
pramonės industrijoje.

kelkraščių apsauga

•	Tinklui suteikiama 10 metų garantija.
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ekonomiškas sprendimai kelkraščių formavimui
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GEOWEB® apželdinti kelkraščiai  
Neapsaugotiems kelkraščiams aktyvūs transporto srautai, gali būti
labai pavojingi. Norint išvengti provėžų susidarymo, o taip pat
ir stabilizuoti prastus kelkraščius, GEOWEB® siūlo ekonomišką
sprendimą: dirbti visu pajėgumu ir su augmenijos pagalba sukurti
tvirtus kelkraščius. Naudodamiesi GEOWEB® tinklu ir atitinkamais
užpildais, jūs turėsite efektyvią sistemą, kuri bus ir lanksti, ir stabili.
GEOWEB® tinklo tvirtinimo sistema ir užpildai sumažina vertikalių
apkrovų poveikį, juos tam tikru laipsniu perkeldama į horizontalias
apkrovas. Horizontalių apkrovų paskirstymas smarkiai sumažina
posluoksnį veikiančias jėgas ir panaikina jo sukeltas deformacijas,
todėl nebereikia naudoti tradicinio pagrindo.

Pjūvis
Tipinis kelkraštis

GEOWEB®
Žvyras
Geotekstilė

Skersinis nuolydis

Kelkraštis palei krantinę
Skersinis nuolydis

ATRA®
žemės
inkaras

GEOWEB®
Geotekstilė

*Aukštos kokybės ir tvarus kelkraščio drenažas yra būtinas!

GEOWEB® veikimas
GEOWEB® yra trimatė korėta konstrukcija, sudaryta iš didelio tankumo
polietileno (HDPE). Visos sistemos stabilizavimas ir efektyvumas pasiekiamas
akutėms ir jų sienelėms dirbant atskirai. Akučių (narvelių) sienelės sulaiko
užpildo medžiagas, kas gerokai susilpnina horizontalų judėjimą, o tai
sumažina šoninę deformaciją. Dėl GEOWEB® tinklo, užpildas pasiekia
didesnį standumo laipsnį (vadinamąjį sukibimą). Šis tinklas yra pranašesnis,
palyginti su nestabilizuota sistema, dėl savo stabilios konstrukcijos ir daug
didenio apkrovos išlaikymo.

gaminiai
Apkrova

GEOWEB®

Mes siūlome dvi Geoweb tinklo rūšis, skirtas kelkraščio formavimui:
• Tinklo plotis: 0,60m ir 1m
• Tinklo aukštis: 150mm

Horizontali
apkrova veikianti
akutę (narvelį)
Šoninė apkrova
veikianti akutės sienele
Žemės pasipriešinimas
gretimoms akutėms

• Tinklo ilgis: 9m (išplėsto)
*Visi aprašymai ir matmenys yra nominalūs ir atitinka leistinus gamybos nuokrypius.
Akutės (narvelio) ilgis ir plotis skiriasi maždaug + / - 10 % nuo rekomenduojamo.

užpildo mdžiagos
Pagal pageidaujamą galutinį konstrukcijos rezultatą (su augmenija, be augmenijos) bei numatomas apkrovas ir jų veikimą,
galima naudoti daugybę skirtingų užpildų. Norint sutvirtinti apželdintus kelkraščius, rekomenduojama maišyti viršutinį
dirvožemį su įvairaus dydžio akmenimis bei smėliu/ žvyru.

instaliavimo priedai
ATRA®
žemės
inkaras

ATRA® Jungimo detalė

Gretimi GEOWEB® narveliai yra sujungti su ATRA®
Jungimo detalėm sukurtom specialiai GEOWEB®
tinklui. Tik 3-5 ATRA® Jungimo detalių (priklausomai
nuo narvelio pločio) jungiasi prie lakšto. Kartais
rekomenduojama naudoti ATRA® žemės inkarus tam,
kad būtų apsaugoti lakštai ten, kur yra maža trintis,
išvengiant GEOWEB® lakštų slinkimo.

bandymų dėžė
Abi bandymų dėžės sudaro 17m ilgio tinklą. Kartu su
dėžėmis įtraukiama viena paletė žolės pakloto, kurios
ilgis 5m.
Dėl bandymų dėžės kainos susisiekite su mumis.

GEOWEB®  
pranašumai
Greitas instaliavimas: Du

darbininkai 100 m ilgio ir
0,60 m pločio GEOWEB tinklą
(be užpildo) gali padengti per
30 minučių, kai paviršius, kelkraščio
apsaugos darbams, yra paruoštas.
• lengvas transportavimas
• apkrovų išlaikymas ir erozijos kontrolė
tuo pačiu metu
• korėta kelio danga

Išbandykite mūsų

Pranašumai:

tinklą:

Lengvai valdomas statybos vietoje + lengvas transportavimas =
greitas instaliavimas + žemesnės kainos

GEOWEB®

