
The HAURATON range

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

virzienu kur doties
Viss par virszemes drenāžu un lietus ūdeņu apsaimniekošanu

Mēs  rādam  lietum 



Laipni lūdzam pie inovatīvā drenāžu speciālista

 Inovācijas ir mūsu kaislība.

Inovatīvie drenāžas produkti no HAURATON sniedz pārliecību, ka 

ūdens plūst prom norādītajos virzienos un ēkas paliek drošībā visā 

pasaulē. Mēs attīstam un ražojam risinājumus virszemes drenāžai 

vairāk nekā 50 gadus, izplatām tos visā pasaulē ar lieliem 

panākumiem. Mūsu stiprās puses ir elastīgums un induvidualitāte ar 

ātru lēmumu pieņemšanu, kā arī konsekventa orientācija uz tirgu.



Yas Marina Circuit,
Abu Dhabi
Drained with

RECYFIX HICAP

Channels

St.-Stephans-Basilika,
Budapest
Drained with

RECYFIX PLUS  

Channels

Das Auge („the Eye“), 
Darmstadt
Infiltration with

DRAINFIX BLOC

EasyCredit Stadium,
Nuremberg
Drained with 

SPORTFIX Channels

AQUA

SPORT

CIVILS

LANDSCAPING

Lai atbilstu visām ceļu būves un industriālajām drenāžas prasībām 

HAURATON piedāva produktu saimi FASERFIX, kura atbilst šīm prasībām.

Dzelzsbetons, kurš armēts ar stiklšķiedru ļauj izveidot stabilu sistēmu  ar 

plānām kanālu sienām, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru.

Dārza dizains un ainavas  rada ļoti dažādas prasības uz drenāžas 

sistēmām. HAURATON ir atradis perfektu risinājumam tam ar savu 

oriģinālo kanālu sistēmu RECYFIX. RECYFIX ir materiāls, kurš 100% 

izgatavots  no pārstrādātas plastmasas. Materiāls ir ļoti viegls un ir viegli 

vadāms; daļas var tikt piegrieztas pēc nepieciešamajiem izmēriem 

objektā uz vietas bez jebkādas piepūles.

HAURATON piedāvā īpašu produktu klāstu stadioniem un sporta 

laukumiem, kuri ir paredzēti īpaši attiecībā uz sporta objektu prasībām. 

Kanāli izgatavoti no pārstrādātas plastmasas, tie tiek konstruēti tā, lai 

novērstu sportistu traumas. Produkti atbilst visiem starptautiskajiem 

standartiem.

Dabīgo lietusūdeņu filtrāciju apgrūtina pastāvīga pilsētu un industriālo 

zonu apbūve.

HAURATON piedāvā pārdomātu sistēmu lietusūdeņu novadīšanas 

sistēmu.Lietusūdeņisavācas tieši tajā pašā vietā un atgriežas savā 

naturālajā vidē.

Lietusūdeņu filtrācijas sistēmas no HAURATON var uzstādīt zem 

braucamās daļas, industriālās teritorijās, būvniecības teritorijās, kā arī 

dzīvojamajos kvartālos, automašīnu stāvvietās un gājēju zonās.  





CIVILS

2009. gada beigās Formula 1 rūtainais karogs nonāca  YAS MARINA 
trasē Abu Dabī. Šī futuristiskā sacensību trase atradās uz salas un tās
 būvniecību pabeidza pēc diviem gadiem. Projekts bija liels 
izaicinājums gan arhitektiem, gan projektētājiem. Šajā objektā tika 
izmantoti tikai augstākās klases materiāli. HAURATON piegādāja 
vairāk nekā 20km drenāžas kanālu priekš sacīkšu trases : RECYFIX 
HICAP G tipa, bet FASERFIX SUPER tika izmantoti pakalpojumu 
zonās.

Formula  1  trase  Abu  Dhabi

RECYFIX®HICAP® G tips



FASERFIX®SUPER KS

FASERFIX®SUPER

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

F 900

Spēcīga, stingra un daudzpusīga  drenāžas 
sistēma no stiklšķiedras armēta betona
Visām satiksmes platībām līdz F 900 klasei

 kanāli  ir  izgatavoti  no  stikla  šķiedras  armēta  dzelzsbetona,  kas 
padara tos ļoti izturīgu

 SIDE-LOCK  bezskrūvju  -  noslēgšanas  sistēma  nodrošina  vieglu 
uzstādīšanu ietaupot laiku un naudu

  ir  pieejami  daudz  dažādi  režģi,  kas  dod  milzīgu  elastību 
spektru 



RECYFIX®PLUS X

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

D 400

Izturīga drenāžas sistēma no PE-PP
Cinkoti rāmji maksimālai stabilitātei  un pievilcīgam 
izskatam

 izturīgi kanāli izgatavoti no PE-PP priekš ātras un ērtas uzstādīšanas  y  

  ar cinkotiem rāmjiem maksimālai stabilitātei

 līdz pat D 400 slodzes klasei



RECYFIX® HICAP®

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

F 900
Efektīva drenāža - celta moduļiem.

Drenāžas un uzglabāšanas sistēma priekš 
lielām teritorijām.

  uzstādīšanai betonā, bruģī, flīžu grīda un asfaltā

 kanāli izgatavoti no PE-PP

 augšējā daļa izgatavota no PE-PP un kaļamā čuguna
    (F tips) vai pilnīgi no kaļamā čuguna (tips G)



FASERFIX®POINT

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

E 600
Drenāža noteiktos punktos.

Industriālām / komerciālām teritorijām.

  ir aizsargleņķi no tērauda, kas aizsargā pret koroziju

 GUGI-Kaļamā čuguna režģis nodrošina augstu drenāžas kapacitāti

 klāsts  ir  papildināta  ar  integrētu  KG  piedurkni,  trapu  un 
spainīti dubļu/netīrumu izņemšanai 





LANDSCAPING

ar RECYFIX®PLUS kanāliem

Sv. Stefana Bazilika Ungārijas lielākā baznīca 

Slavenā Svētā Stefana bazilika var uzņemt 8500 cilvēkus. Kopš tās 
atklāšanas 1905. gadā tā ir  lielākā Ungārijā baznīca un viens no 
galvenajiem tūrisma objektiem, kuram ir tūkstošiem apmeklētāju ik 
gadu. Pie bazilikas ir uzstādīti drenāžas kanāli HAURATON kuri 
nodrošināta, lai  daudziem apmeklētāji nesamirkst kājas. Vietējā 
pašvaldība vēsturiskajā Svētā Stefana laukumā izvēlējusies RECYFIX
 PLUS kanālus ar GUGI kaļamā čuguna restēm.



RECYFIX®PLUS

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

C 250
Stabila drenāža.

Ar malu aizsardzību un pievilcīgu dizainu.

   ļoti stabils

 tērauda  mala  nozīmē,  ka  ir  vieglāk  izmantojama  daudzos   
variantos, tostarp asfalta un arī papildina estētiku

plašs  sortiments  kanālu  režģiem  līdz  300  mm  platumam  dod 
elastību dizainā



RECYFIX®PRO

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

NEW

C 250
Inovatīva drenāžas sistēma izgatavota no 
PE-PP un PA-GF.

Uzstādīšanai gājēju teritorijās, trotuāros, dārzu 
un mājas piebraucamajos ceļos un pagalmos.

  Kanāli izgatavoti no PE-PP un FIBRATEC reste izgatavota  no augstas 
kvalitātes PA-GF (poliamīda)drenāžas 

sistēmu saskaņā ar EN1433 

viegls, stabils un viegli uzstādāms



RECYFIX®STANDARD

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

C 250
Ekoloģiski draudzīgs drenāžas kanāls, 
kas ir viegls un viegli lietojams.

Uzstādīšanai piemāju, dārzu un gājēju 
zonām.

 izgatavots no pārstrādāta polipropelēna padarot
 produktu ekoloģiski draudzīgu

  augsta noturība pret salu un uz ceļu kaisāmo sāli

 ļoti viegls, stabils un viegli uzstādāms



DACHFIX®RESIST

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

NEW

Unikāla un uzticama drenāža. 
Sistēma  ūdens  novadīšanai  no 
terasēm un fasādēm  

 pieejama  augstiem  kopējiem  garumiem 
ātrai un efektīvai uzstādīšana

integrēta  stiprinājumu  sistēma 
ērtai montāžai

 liels klāsts ar režģiem dažādiem dizaina
 risinājumiem



CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

C 250
Produkts kā dizaina elements ar 
augstu ūdens novadīšanas spēju.  

Izmanto gājēju zonās, kur svarīgs 
estētiskais noformējums.

 ļoti liels izmantošanas spektrs

  var izmantot ar visiem pārklājuma veidiem

  ir pieejamas arī asimetriskās ligzdas priekš fasādēm

IEBŪVĒJAMIE KANĀLI



RECYFIX®POINT

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

B 125
Drenāža noteiktos punktos.

Paredzēta  dārziem,  garāžām  un 
dzīvojamajiem masīviem.

  vienkārša punktu drenāža

  liela drenāžas kapacitāte

   ideāli der pagalmiem, dārziem un sabiedriskām vietām 



RECYFIX®GREEN

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

Videi saudzīga, viegla un izturīga.

Zāles  nostiprinātājs  laukumos  ar  vieglu 
satiksmi.

 produkts ir viegls, bet izturīgs padarot to viegli un ātri uzstādāmu 

  palīdz novadīt lietusūdeņus



TOP

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

Viegls, uzticams un viegli uzstādāms.

Rentabla drenāžas kanālu sistēma lietošanai
 mājas apstākļos.

 ideāli piemērota garāžām un dārziem

 viegli transportējama un ātri uzstādāma

 noslēguzgaļi padara sistēmu pilnveidīgu





AQUA

Rhein-Main tehnoloģiju centrs Darmštatē, Vācijā, ietver arhitektoniski 
uzkrītošu biroja ēku. Kas nodēvēta, das Auge "(Acs), kas atspoguļo 
ēku formu, kas plānā atspoguļo cilvēka acs formu . Šādai modernai 
ēkai bija nepieciešams ekoloģisks piegājiens lietusūdens savākšanai 
un tapēc tika izvēlēla DRAINFIX Bloc infiltrācijas sistēma no  
HAURATON. Tas nodrošina, ka lietus ūdens tiek atgriezts 
gruntsūdeņos un novērš jebkādu kanalizācijas sistēmu pārslodzi .

Das Auge (Acs) Darmštatē 

moderna ofisa arhitektūra ar  DRAINFIX®BLOC



DRAINFIX®CLEAN

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

F 900
Lieljaudas kanālu un filtru sistēma ar  

pierādītu filtrēšanas spēju.

Kanālu sistēma lietusūdeņu filtrēšanai

 ideāls risinājums notekūdens savākšanai un filtrēšanai 

 FASERFIX  SUPER  kanāli  komplektā  ar  kaļamā  čuguna  restēm   
nodrošina līdz pat F900 slodzes kategorijai.

 Katrs kanāls satur oglekļa bagātu substrāta filtru, caur kuru 
notiek notekūdeņu tīrīšana



DRAINFIX®TWIN

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

Liels apjoms aizņemot minimālu 

platību.

Dubulttuneļsistēma zem vietām ar 
nelielu satiksmi.

  ļoti viegli transportējama un uzstādāma

  daudz dažādu produkta variācija piešķir elastību dizainā

  kombinētas infiltrācijas un uzglabāšanas iespējas



AQUAFIX® 10 PE

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

„10  PE“  sērija  izgatavota  no 

politelēna.

Viegls risinājums spēcīgām prasībām.

 10  mm  bieza  sieniņa  augstākai  drošībais 

  optimizēta būvniecība pēc FE-analīzes

 tīras,  augstas  kvalitātes  izejvielas  tiek  izmantotas 
ražošanas procesā.



AQUAFIX®SEPERATORS

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

"G"  sērija  izgatavota  no  tērauda.

Augsts apjoms lielākai plūsmai.

 kompakts dizains

 separātora tvertne, nepārtrauktai uzlādei līdz D 400 klasei

 cinkota  no  iekšpuse  un  ārpuses  vai  pārklāta  vairākiem 
slāņiem epoksīda sveķiem uz iepriekš apstrādātas virsmas.





SPORT

Easy Credit Stadium

ātrai pārvēršanai ar SPORTFIX® kanāliem

Šī modernā sporta arēnā pаrāda savu jauno izmēru. Lai radītu vairāk 
vietas faniem, stadiona sēdvietas Easy Credit stadionā  ir 
paaugstinātas un paplašinātas, stadiona iekšējā telpa pazemināta par 
1,3 metriem. Stadions netiek izmantots tikai futbola spēlēm, bet arī 
vieglatlētikas sacensībās. SPORTFIX produkti tika izvēlēti pie 
skrejceļiem un tāllēkšanas bedrēm. SPORTFIX atbilst starptautiskiem 
standartiem un nodrošina, ka sportisti neiegūs traumas. Pārbūvi no  
futbola uz vieglatlētikas laukumu  var veikt ar minimālu piepūli.



SPORTFIX®

CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT

Unikāla un universāla sistēma, kura atbilst 

visiem IAAF standartiem.

Plašs sortiments āra sporta objektiem

 individuālas sistēmas ar elegantu dizainu 
un augstu izturību priekš vieglatlētikas skrejceļiem

 tāllēkšanas,  ūdenslēkšana, smilšu slazdi 
ar mīksto apmaļu drenāžas sistēmu 

  visi produkti ir izgatavoti pēc IAAF standartiem





Labākās HAURATON
references:

HAURATON  20 km drenāžas kanālu 
Formula 1  trasē Abu Dabī, AAE



Mazie kanāli no HAURATON  

PORSCHE muzejā Štutgartē,  Vācijā
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HAURATON GmbH & Co. KG 

Werkstraße 13 

76437 Rastatt 

Germany 

Tel. +49 7222 958 0 

Fax +49 7222 958 102 

export@hauraton.com

www.hauraton.com


