
Šulinėlis
pagamintas iš FILCOTEN® betono, su 
suformuotu aukštos kokybės kraštu 
rėmui, skirtu grotelėms įtvirtinti.

Jungtis (DN 100) 
su sifonu
skirta sandariam trapo 
prijungimui prie požeminio 
vamzdžio.

Nešvarumų indas
pagamintas iš perdirbto plastiko, 
apsaugo nuo didesnio dydžio teršalų 
ir užtikrina lengvą priežiūrą.

Įleidžiamos grotelės 
su fi ksatoriumi
Grotelės, Cinkuoto plieno, MW 25/12,5mm, 
Tinkamos lengvųjų automobilių apkrovai

įleidžiamos grotelės su fi ksatoriumi
Grotelės, cinkuoto plieno, MW 25/12,5mm arba
Elegantiško dizaino ketaus grotelės (EN-GJS) su 
aukštos kokybės juodos spalvos padengimu, 
leistina apkrova iki kl.B 125.

Masyvus ketaus rėmas 
Padengimu iš ketaus su aukštos koky-
bės padengimu apkrovos kl.B 125. Ke-
taus rėmas tiksliai įsileidžia į FILCOTEN 
šulinėlį, todėl aplink jį galima preciziškai 
sumontuoti grindinio dangą .

Laikikliai - kojelės
užtikrina puikų trapo stabilumą 
ant betoninio pagrindo.

Lengvas, kompaktiškas
it itin tvirtas:

Efektyvumas ir estetinis produkto vaizdas turi būti tarpusavyje 
suderinti. FILCOTEN® yra pirmasis taškinio lietaus vandens 
surinkimo produktas FILCOTEN®-produktų grupėje, kuris 
apjungia visas teigiamas aukščiausios kokybės medžiagų savybes. 
Dėl savo tvirtos, tačiau lengvos konstrukcijos, produktas puikiai 
tinkamas naudoti namuose ir sode, užtikrinant efektyvų drenažą.

Produkto pranašumai trumpai:
• Ypatingai stabilus, lengvas, bet tvirtas
• Atsparus karščiui ir šalčiui
• Atsparus UV spinduliams
• Sandarus sujungimas su drenažo vamzdžiu
• Ketaus gaminiai padengti aukštos kokybės danga
• Plieninės dalys - cinkuotos

Įvairiapusis panaudojimas:
• Lauko zonos
• Kiemo ir garažo įvažiavimai
• Parkai, mokyklų kiemai
• Sodų ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos
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Techninė informacija

Grindinio plytelės, pritaikytos 
automobilinei apkrovai

Grindinio danga - Asfaltas: Klasė B

be ketaus rėmo su ketaus rėmu

Sustainable innovation.

Lietaus vandens 
surinkimo sistema

Apkrovos klasė Automobilių apkrova B 125 kN

Betono kokybė atitinka Austrijos 
standartą B4710-1* 

C 16/20 C 16/20

Plotis: X ≥ 10 cm ≥ 10 cm

Aukštis:  Y ≥ 10 cm ≥ 10 cm

Storis: Z ≥ 10 cm ≥ 10 cm

Armavimas Nebūtinas

* Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.
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Siūlės hermetikas

Grindinio plytelės 

Grindinio pagrindas: 
žvyras, skalda

Siūlės hermetikas

Akmens masės 
plytelės

Grindinio pagrindas: 
žvyras, skalda

Apkrovą laikantis 
skaldos sluoksnis
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Bituminė juosta, 
sandariklis

Bitumo žvyras

Apkrovą laikantis 
bitumo sluoksnis

Asfaltas

Siūlės hermetikas

Grindinio plytelės 

Grindinio pagrindas: 
žvyras, skalda

Apkrovą laikantis 
skaldos sluoksnis



bet tausodami aplinką:
Pilnu pajėgumu,

siekiame to paties:
atrasti naujus

Atsparus temperatūros 
pokyčiams, šalčiui ir 
UV-spinduliams

Neteršianti aplinkos
100 % perdirbama

Didelis atsparumas 
gniuždymui

Nedegus

Mažesnės transporto 
išlaidos, greitesnis 
montavimas

Padidintas atspa-
rumas smūgiams

Ekologiškai
saugus

Draugiškumas aplinkai ir atsparumas smūgiams - tai tik 
dvi iš gausybės FILCOTEN® medžiagos išskirtinių savybių.

Mineralinė FILCOTEN® medžiaga savyje apjungia tokias  
teigiamas savybes - stabilumas, ilgaamžiškumas ir monta-
vimo paprastumas. FILCOTEN®  jau ne vienerius metus 
išlieka nepralenkimas rinkoje.
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surinkimo sistema

Drenažo sistemos

Kingsbud
Verkių 25C-1

Vilnius LT-08223
Lietuva

Tel: +37060284698
El.paštas: rk@filcoten.lt

BG-Graspointner GmbH & Co KG
Gessenschwandt 39

4882 Oberwang 
AUSTRIA

Tel.: +43 6233/89 00-0
Fax: +43 6233/89 00-303

E-Mail: offi ce@graspointner.at
Web: www.graspointner.at

Sustainable innovation.

Sustainable innovation.

Ypač efektyvus, ir tuo 
pačiu elegantiškas.

Mūsų tikslas: 
visapusiškai
užtikrintas
tvarumas.
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Mūsų gaminiai ir vandens ciklas 
žemėje yra tiesiogiai susiję.

Ilgai svarstėme, kaip būtų galima 
kartu apjungti naujas technologijas  

ir tvarumą. Todėls kurdami FILCOTEN® 

užsibrėžėme tokį tikslą: 

„Produktas turi būti itin draugiškas aplinkai.“ 

Todėl faktas,  kad mums tai pilnai pavyko įgyvendinti, verčia mus 
didžiuotis. FILCOTEN® nuo žaliavų tiekimo iki naudojimo ir 
perdirbimo yra visiškai neutralus aplinkai produktas neturintis 
jokio neigiamo poveikio žmogui ir gamtai.

Mes nuolat

kelius ir būdus.


