Centrum obnoviteľných zdrojov energií

... objav svet tepelných a akustických izolácií
a retenčných riešení ...

Príloha č.1 - RETENČNÉ RIEŠENIA PRE SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY A
PARKOVISKÁ
POJAZDNÉ A POCHÔDZNE PLOCHY

A

Jednoduchá skladba s celkovou hrúbkou nad pôvodným spevneným povrchom 87mm,
vhodná pre parkoviská a chodníky, zadrží v celej skladbe max. 28l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového
dažďa za prvých 15min. Materiál Ekoray je PVC recyklát z elektroodpadu.

B

Jednoduchá skladba so zatrávňovaciou dlažbou s celkovou hrúbkou nad pôvodným
spevneným povrchom 97mm, vhodná na chodník aj parkoviská s nízkym zaťažením, zadrží v celej
skladbe max. 41l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového dažďa za prvých 15min. Materiál Ekoraster E40
je recyklát z PP odpadu.

C

Jednoduchá skladba s výplňou zo STERED dosiek s celkovou hrúbkou nad pôvodným
spevneným povrchom 107mm, zadrží v celej skladbe max. 45l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového
dažďa za prvých 15min. Materiál Ekoraster Bloxx je recyklát z PP odpadu.
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D

Skladba s výplňou z kameniva s celkovou hrúbkou nad pôvodným spevneným povrchom
117mm, zadrží v celej skladbe max. 45l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového dažďa za prvých 15min.
Materiál Transform je recyklát zo zmesového plastu prevažne z drogérie.

E

Skladba s betónovou vsakovaciou dlažbou s celkovou hrúbkou nad pôvodným spevneným
povrchom 167mm, zadrží v celej skladbe max. 40l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového dažďa za
prvých 15min. Dlažby Hydrobar a Hydrostar sú vyrobené z betónu.

Hydrobar

Hydrostar

F

Skladba so zatrávňovacími doskami s celkovou hrúbkou nad pôvodným spevneným povrchom
95mm, zadrží v celej skladbe max. 41l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového dažďa za prvých 15min.
Zatrávňovacia doska Thermoplastik je vyrobená z recyklátu PP..
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G

Skladba so syntetickým trávnikom vhodný pre oddychové zóny, detské ihriská a iné retenčné
plochy s celkovou hrúbkou nad pôvodným spevneným povrchom 67mm, zadrží v celej skladbe max.
30l/m2 a absorbuje 20l/m2 prívalového dažďa za prvých 15min. Syntetický trávnik je vyrobený
z materiálu PES/PP.

H

Skladba s recyklovanou gumou Conimat, povrch vhodný pre detské ihriská s celkovou
hrúbkou nad pôvodným spevneným povrchom 72mm, zadrží v celej skladbe max. 30l/m2 a absorbuje
8l/m2 prívalového dažďa za prvých 15min. Conimat je z recyklovanej gumy.

I

Skladba s živým trávnikom, povrch vhodný pre oddychové zóny s celkovou hrúbkou nad
pôvodným spevneným povrchom 77mm, zadrží v celej skladbe max. 30l/m2 a absorbuje 20l/m2
prívalového dažďa za prvých 15min.
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www.arbor.sk
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http://www.arbor.sk/travniky/uzitocne-informacie/
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https://thermoplastik.sk/files/other/zatravnovaciedosky-technicky-list.pdf
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pdf
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http://www.ekoraster.sk/certifikaty/dop_ekoraste
r_e40.pdf

Technické listy
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www.ekoraster.sk
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Vyhlásenie o parametroch

http://www.stered.sk/wpcontent/uploads/2018/03/SK-Vyhl%C3%A1senie-oparametroch-%C4%8D%C3%ADslo-1-2018.pdf

http://www.ornoxinvest.sk/projekty.html
http://www.ornoxinvest.sk/projekty.html
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http://www.ekoray.sk/uploads/fck/file/ISO%20sro
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výrobca

www.stered.sk

www.sk-tex.com

http://www.fatraizolfa.sk/wpcontent/uploads/2016/09/vyhlasenie-oparametroch-810-t1-sk-aj-pl.pdf

www.icopal.sk
www.fatra.cz

Technické listy

http://www.stered.sk/wpcontent/uploads/2018/03/SK-Vyhl%C3%A1senie-oparametroch-%C4%8D%C3%ADslo-1-2018.pdf

Vyhlásenie o parametroch

www.stered.sk
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www.ekoray.sk
www.plastech.cz
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SKLADBY VSAKOVACÍCH, RETENČNÝCH A SPEVNENÝCH PLÔCH
CENNÍK MATERIÁLOV A JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB – Ceny sú uvedené bez DPH.
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APLIKAČNÉ RIEŠENIA vznikli v SPOLUPRÁCI týchto spoločností:

- Dodávateľ technického riešenia

MDM Slovakia s.r.o., Nádražná 35, 909 01 Skalica – Centrum obnoviteľných zdrojov energie
Držiteľ oprávnenia MH SR pre program „Zelená domácnostiam“
Realizátor fotovoltických elektrární v SR aj ČR
Nositeľ technického riešenia vodozádržných opatrení
web:
www.mdmslovakia.com
email:
mdm@mdm.sk
Kontakt:
Ing. Dušan Mareček, konateľ spoločnosti,
tel.: +421 (0) 905 714 433

- Garant vegetačnej zložky

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o., Poľná 6, 903 01 Senec,
web:
www.arbor.sk
email:
arbor@arbor.sk

- Výrobca a dodávateľ materiálu STERED

PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné – Svet akustických, tepelných a retenčných izolácií,
výrobca retenčnej zložky z recyklátu syntetických technických textílií
web:
www.stered.sk
email:
info@stered.sk

Kontakt : Ing. Pavel Schudich
MDM Slovakia, s.r.o., Nádražná 35, 909 01 Skalica
Tel: 0902 187 837
IČO: 36231789
IČ DPH: SK2020185420
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. exp. Skalica
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1375 3018
SWIFT: CEKOSKBX
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