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TRÁVNÍKOVÉ ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE,
PLASTOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE
A PLASTOVÉ PANELY

DRAINROOF®
ROHOŽE NA OPTIMÁLNÍ
HOSPODAŘENÍ S VODOU V TRÁVNÍCÍCH
A ZELENÝCH STŘECHÁCH
Dokonale vyhlížející travnaté plochy jsou moderní vizitkou každého
majitele stavby i provozovatele sportovních a rekreačních areálů. To si
ovšem vyžaduje trvalou a nákladnou péči. Velmi náročné je především udržování dokonalého vzhledu zelených střech - www.efbgreenroof.eu, www.igra-world.com. S použitím drenážních rohoží GEODREIN je možné optimalizovat zavlažování tak, aby nedocházelo
k přemokření ani rychlému vysychání. Jsou schopny akumulovat 6 až 12 l vody na 1m², aniž by došlo k přemokření a zadušení kořínků.
Přebytek vody odteče drenážními otvory. Vysoká pevnost v tlaku 6,000 kg/m² umožňuje překrytí až 150 cm zeminy a pojezd lehkou
zahradní technikou. Dvojitý zámkový systém umožňuje instalaci na střechách se sklonem do 30°.

Výhody rohoží DRAINROOF®:
» ideální zásobování trávníků vodou bez přemokření
» velká akumulace vody
»

vysoká odolnost proti tlaku při přejíždění vozidly

» ideální prvek pro ploché i šikmé zelené střechy
» instalace přímo na hydroizolaci bez rizika poškození

Technické parametry rohoží DRAINROOF®:
Typ
Materiál
Rozměry rohoží
Hmotnost
Objemová kapacita zadržené vody
Tlaková odolnost
Celková plocha drenážních otvorů
Balení na paletě

GEODREIN H6
GEODREIN H2,5
recyklovaný PP
50x50x6 cm
50x50x2,5 cm
1,0 kg (=4kg/m²)
0,6 kg (=2,4kg/m²)
12 l/m²
6 l/m²
6 000 kg/m²
318 cm²/m²
547 cm²/m²
720 ks (180 m²)
1440 ks (360 m²)

Instalace a možnosti použití rohoží DRAINROOF®:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na srovnaný terén položíme vodopropustnou folii nebo zpevňovací mřížku, která bude bránit protlačování kamínků a
prorůstání kořenů. Při pokládce na střechy nebo konstrukce staveb položíme odolnou vodonepropustnou folii.
Pak položíme vrstvu netkané filtrační geotextilie
Na plochu výskládáme rohože GEODREIN, k jejich dokonalému spojení jsou opatřeny po obvodu spojovacími zámky.
Nasypeme a rozhrneme vrstvu keramzitu nebo porézní vulkanické drtě do výše zhruba 2 cm nad horní okraj rohoží
Položíme druhou vrstvu netkané filtrační geotextilie, která bude bránit průchodu jemných částeček půdy.
Navezeme vrstvu zahradního substrátu (zeminy) podle požadavků pěstované zeleně:
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ZZEELLEEN
NÉÉ SSTTŘŘEECCH
HYY::

Má-li zelená střecha plnit svoji funkci je ve většině klimatických podmínek zavlažování a
ochrana proti přeschnutí nezbytnou součástí. I při osazení odolnými sukulenty a
suchomilnými travinami dochází v období sucha ke žloutnutí rostlin a odvátí zeminy. Rohože
GEODREIN poskytují nezbytnou zásobu vody až 12 l/m². Vrstva substrátu u zelených střech
je obvykle 10 až 25 cm podle typu vegetace. U šikmých a obloukových střech je nutné
počítat s možností vyplavení málo zhutněného substrátu zejména v první fázi po výsadbě.
V takových případech je lepší použít předpěstované travní koberce.

IIN
NSSTTAALLAACCEE PPR
RO
O TTR
RÁÁVVN
NÍÍKKYY AA M
MĚĚLLCCEE KKO
OŘ
ŘEEN
NÍÍCCÍÍ R
RO
OSSTTLLIIN
NYY::r

Poznámky:

- namísto Keramzitu lze použít porézní vulkanickou drť (pemza a jiné) nebo jiný expandovaný porézní keramický
materiál, výška vrstvy 2 cm
- ochranná folie nebo výztužná mřížka by měla propouštět vodu ale bránit prorůstání kořenů
- filtrační geotextilií se rozumí netkaná geotextilie 130 g/cm²
- výška zahradního substrátu závisí na hloubce kořenového systému zvolené vegetace

IIN
NSSTTAALLAACCEE PPR
RO
O ZZAAH
HR
RAAD
DYY AA PPAAR
RKKYY SSEE VVZZR
RO
OSSTTLLÝÝM
MII D
DŘ
ŘEEVVIIN
NAAM
MII::r

Výška vrstvy zeminy
nebo substrátu
8 cm
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
80 cm
100 - 150 cm

Typ vegetace
rozchodník
nízký trvalý bylinný porost
vyšší byliny a půdopokryvné dřeviny
trvalý trávník
křoviny
stromy a keře do výšky 10 m
stromy výšky 15 až 16 m
stromy vyšší jak 16 m

Údržba
(h/m ²/rok)*
< 0,02
< 0,02
< 0,02
0,021-0,006
0,021-0,006
> 0,06
> 0,06
> 0,06

Koeficient průtoku
sklon < 15°
sklon > 15°
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
> 0,5
0,3
> 0,5
0,2
> 0,5
0,1
> 0,5
0,1
> 0,5
0,1

*Údržbou je míněn čas, který je nutno věnovat údržbě systému – např. plocha 1000 m² x 0,2 = 20 hodin údržby za rok.
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SALVAVERDE®
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE PRO STÁNÍ OSOBNÍCH
VOZIDEL A DOMOVNÍ CESTY
Hlavní předností zatravňovacích dlaždic je možnost vsakování dešťové vody do půdy na
parkovištích a příjezdových cestách, kde by jinak voda stékala do kanalizace a při prudkých
srážkách přispívala k jejich zahlcení. Odolné dlaždice SALVAVERDE lze použít jak na
ochranu travnatých ploch, tak i na stabilizaci štěrkových parkovišť nebo cest. Široká spodní
část účinně brání zamačkávání, zámky a fixační trny vespod brání jejich posuvu.

Výhody zatravňovacích dlaždic SALVAVERDE®:
»
»
»
»
»

umožňují vsakování dešťové vody do půdy – propustnost 95%
zabraňují erozi, tvoření louží a prohlubní
dlouhodobá životnost UV stabilizovaného HDPE
špičkový design a vysoká odolnost regenerovaného HDPE
snížení nákladů na odvod dešťové vody do kanalizace nebo vsakovacího systému

Možnosti použití dlaždic SALVAVERDE®:
ZZEELLEEN
NÁÁ PPAARRKKO
OVVIIŠŠTTĚĚ AA O
OD
DSSTTAAVVN
NÉÉ PPLLO
OCCH
HYY

Kromě běžných „zelených“ parkovišť s celoročním nebo sezónním provozem, se dlaždice SALVAVERDE používají i na pochůzné travnaté
plochy, jako jsou například sezónní rozšíření teras restaurací, kde by instalace pevné dlažby byla nejen nákladná, ale i neekologická.

SSTTAABBIILLIIZZAACCEE ŠŠTTĚĚRRKKU
U AA D
DRRTTII::

Použitím dlaždic SALVAVERDE lze zabránit vyjíždění kolejí a tvoření prohlubní u ploch a cest s povrchem ze sypaného štěrku nebo drti.
Z estetických důvodů se používají zatravňovací (stabilizační) dlaždice v barevně neutrální šedé barvě. Způsob instalace je prakticky
shodný jako u dlaždic pro zatravnění. Po položení na zhutněný štěrkový podklad se komůrky vysypou štěrkem nebo drtí.

Technické parametry dlaždic SALVAVERDE®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Pevnost v tlaku, modul elasticity
Propustnost
Barva
Balení na paletě

UV stabilizovaný HDPE
50x50x4 nebo 58x58x4 cm
4,0 kg/m²
350 t/m², 800-850 Mpa
0,95%
šedá (štěrk), zelené (trávníky)
225 ks (900 nebo 675 m²)

Instalace dlaždic SALVAVERDE®:
Na pevný podklad – nejlépe zhutněný štěrk – nasypte
vrstvu 3–4 cm jemného písku, urovnejte a položte
dlaždice SALVAVERDE. Při jejich pokládce postupujte
podle zámků po obvodu jednotlivých dlaždic. V případě
potřeby lze dlaždice seříznout pilkou. Dlaždice vyplňte
humózním substrátem s travním semenem vhodným
pro hřiště a jiné zatěžované plochy.

Výrazně bílé nebo žluté
signální krytky slouží k
vyznačení stání a
příjezdových tras.
U cest sypaných
rozpadavou drtí je
možné pod dlaždice
použít netkanou filtrační
geotextilii, která brání
průniku jemných částic
do podkladního štěrku.
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GEOFLOR®
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE PRO DODATEČNÉ
INSTALACE NA JIŽ EXISTUJÍCÍ TRÁVNÍKY
Konstrukce a minimální výška dlaždic GEOFLOR umožňují trvalou nebo
dočasnou pokládku na již existující trávníky. Během vegetačního období pak
dlaždice rychle obrostou trávou. Této vlastnosti se výhodně využívá u
profesionálních trávníků dodávaných v kobercích a při zřizování dočasných
parkovišť nebo pochůzných ploch na travnatých plochách.
Využití dlaždic GEOFLOR je při zahradních oslavách, firemní akce a další sportovní nebo společenské akce, kde je snahou z ekologických
a estetických důvodů zachovat zelené plochy. Typické je ošetření trávníků těmito dlaždicemi u hotelů, restaurací, nemocnic, škol, hřišť a
sportovních nebo kulturních staveb, kde se tímto způsobem zřizují pomocné parkovací, sportovní a jinak využitelné plochy. Běžné je i
zřizování sezónních (doplňkových) parkovacích ploch u rodinných domů a rekreačních objektů. Často se tímto způsobem ošetřují i
plochy veřejné zeleně, které se příležitostně využívají na konání různých akci.

Výhody zatravňovacích dlaždic GEOFLOR®:
»
»
»
»
»
»
»
»

chrání trávník před poškozením i při dočasné instalaci
rychlá a jednoduchá instalace bez jakékoli přípravy a nástrojů
snadná demontáž
dlouhodobá životnost UV stabilizovaného LDPE
vysoká odolnost proti tahu i tlaku
odolné bajonetové spoje
špičkový design a vysoká odolnost regenerovaného HDPE
bezkonkurenčně nejnižší náklady na zřízení zpevněné plochy

Technické parametry dlaždic GEOFLOR®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Nosnost
Modul elasticity
Odolnost proti nárazu IZOD
Mez průtažnosti
Barva
Balení na paletě

UV stabilizovaný LDPE
50 x 50 x 2,4 cm
1,0 kg (4 kg/m²)
100 t/m²
800 - 850 MPa
40 - 60 J/m
20 - 28 Mpa
černá
400 ks (100 m²)

Možnosti použití dlaždic GEOFLOR®:
Pokládka na již existující travnaté plochy s cílem vytvoření dočasných nebo trvalých zpevněných ploch, parkovišť osobních vozidel a
dodávek.

Instalace dlaždic GEOFLOR®:
POKLÁDKA NA EXISTUJÍCÍ TRAVNATOU PLOCHU: Trávník posekejte co nejvíc nakrátko. Na plochu položte dlaždice GEOFLOR a
spojte je zámky. Ideální je trávník zavlažit a dlaždice přitisknout rovnoměrným uválcováním celé plochy.
INSTALACE NA PŘEDPĚSTOVANÉ TRÁVNÍKOVÉ ROLE: Na zpevněný štěrkový podklad o mocnosti asi 10 až 15 cm se nanese 20
cm jemně drceného přírodního porézního vulkanického kamene nebo jemné expandované drti. Pak se položí předpěstovaný trávník ve
formě rolí. Na trávník se ihned položí dlaždice GEOFLOR a trávník se zalije vodou. Během 2 -3 týdnů zarostou dlaždice trávou.

FIXACE SYPANÝCH CEST A PLOCH: Stávající plochu vyrovnáme a uválcujeme. Položíme dlaždice GEOFLOR a
dosypeme zhruba 15 až 20 mm drti.
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RUNFLOOR®
PLASTOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE PRO
VYSOKÉ ZATÍŽENÍ – SPORTOVNÍ LETIŠTĚ,
PARKOVIŠTĚ NÁKLADNÍCH VOZIDEL,
DOSTIHOVÉ DRÁHY
Vysokozátěžové zatravňovaní dlaždice RUNFLOoR jsou určeny pro stabilizaci
travnatých, písčitých a hliněných povrchů heliportů, sportovních letišť, omezeně
využívaných parkovišť těžších vozidel, dostihových drah a výběhů pro
hospodářská zvířata. Využívány jsou i pro zelené plochy s běžným pohybem
chodců nebo osobních aut, kde však příležitostně vjíždí těžší vozidla údržby
nebo obsluhy – například cyklistické stezky, hřiště, golfové greeny a vojenská cvičiště. Využít lze dlaždice RUNFLOR i na zpevnění krajnic
cest.

Výhody zatravňovacích dlaždic RUNFLOOR®:
» umožňují vsakování dešťové vody do půdy – propustnost 85%
» chrání proti erozi, vytváření bláta, louží a prohlubní
» dlouhodobě vysoká odolnost proti zatížení

Technické parametry dlaždic RUNEOFLOOR®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Nosnost
Modul elasticity
Odolnost proti nárazu IZOD
Mez průtažnosti
Barva

regenerovaný LDPE
40,5 x 40,5 x 4 cm
40,5 x 40,5 x 5 cm
4,5 nebo 6,0 kg
400 - 600 t/m²
800 - 850 MPa
40 - 60 J/m
22 - 28 Mpa
černá

RUNFLOOR® F04 – s výškou 4 cm ideální na výstavbu zelených parkovišť a dostihové dráhy, 400 t/m²
RUNFLOOR® F05 – s výškou 5 cm ideální na stabilizaci štěrkových ploch a zpevnění krajnic, 500 t/m²
RUNFLOOR® S05 – díky zesíleným stěnám a výšce 5 cm na výstavbu parkovišť těžkých vozidel, heliportů a letišť

Instalace dlaždic RUNFLOOR®:
1.
2.

3.

4.
a)
b)
c)
d)

Na rostlý terén nebo stabilizovanou navážku se položí 10 až 15 cm
zhutněného štěrku se zrnitostí 5 až 20 mm.
Na štěrk se nanesou 3 až 4 cm vulkanického písku. U travnatých ploch my
měl být písek obohacen kompostem a organickými hnojivy pro zásobování
trávníku živinami.
Pokládka dlaždic RUNFLOR, které se vzájemně spojují bajonetovými zámky.
Stání, dopravní pruhy a přistávací značky se vyznačí bílými nebo žlutými
plastovými krytkami.
Po ploše se rozhrne:
pro travnaté plochy směs křemičitého písku a rašeliny s organickým
humusem, hnojivem a travního semene
pro travnaté plochy směs vulkanického písku, organického humusu, hnojiva
a travního semene
štěrk nebo drť pro štěrkové plochy a cesty
písek pro výběhy hospodářských zvířat a koní
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WALL-Y®
PLASTOVÉ DEKORAČNÍ PANELY PRO
POPÍNAVÉ ROSTLINY V INTERIÉRU I
EXTERIÉRU
Jedním ze směrů moderní architektury je začleňování
přírodních prvků. Jednou z metod je pokrývání stěn listy a
květy popínavých rostlin. Dekorativní panely WALL-Y
splňují přísné estetické požadavky architektů i v době
vegetačního klidu. Pro použití v interiérech a na pokrytí
rozsáhlých ploch popínavými letničkami jsou součástí
systému WALL-Y i závěsné truhlíky.

Výhody dekorativních panelů WALL-Y®:
»
»
»
»
»
»
»

bezprostřední dekorativní vzhled
ochrana fasády před vlivy počasí
zlepšení tepelně izolačních vlastností staveb
přizpůsobivost jakkoli velké a členité ploše
vysoká pevnost a odolnost proti vlivu počasí
snadná montáž
barevná variabilita – zelená, bílá, transparentní

Technické parametry panelů WALL-Y®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Kotevní otvory
Rozteč kotevních otvorů
Barevná nabídka

UV stabilizovaný HD PE
58 x 58 x 7,5 cm
1,5 kg (=4,5 kg/m²)
4 x Ø10 mm
49,5 x 29 cm
zelená, bílá, transparentní

Rozměry závěsného truhlíku
Hmotnost truhlíku

58 x 22 x H20
1,2 kg

Užitečný objem truhlíku

20 l

Instalace panelů WALL-Y®:
1. Natočte panel podle obrázku, přiložte na zvolené místo na spodní straně stěny vpravo a tužkou si vyznačte pozice kotevních otvorů.
2. Pomocí vrtáku o Ø8 mm vyvrtejte dva horní kotevní otvory a pomocí vrutů Ø8 x 60 mm panel upevněte. Pokud je stěna opláštěna
termoizolací, nebo je zhotovena z dutých cihel, použijte tekuté hmoždinky (PUR) nebo speciální hmoždinky a delší vruty.
3. Postupuje montáží jednotlivých panelů v jedné řadě svisle vzhůru, pak namontujte druhou a další řady zespoda nahoru.

Závěsné truhlíky se instalují na panely WALL-Y zavěšením. Jejich kotevní otvory se shodují s kotevními otvory v panelech, takže se
upevní 2 vruty současně s panely. Závěsné truhlíky je možné zavěsit v libovolném místě na stěně. Dodávají se stejně jako panely
v barvě zelené, bílé nebo transparentní.
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PLASTONELLA®
VODOPROPUSTNÉ PROTISKLUZOVÉ DLAŽDICE PRO
RYCHLOU A DOČASNOU INSTALACI NA TRÁVNÍCÍCH A
ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH
Odolné plastové dlaždice PLASTONELLA jsou určeny zejména na rychlou instalaci
vodopropustného, neklouzavého a vysoce hygienického povrchu zejména pro
sezónní účely. Lze je pokládat na jakýkoli rovný povrch, včetně betonu, trávníku
nebo písku. Dobře plní i estetickou funkci na vzhledově nevyhovujících betonových
plochách. Mezi sebou se dlaždice spojují pevnými bajonetovými zámky. Po sezóně
je možné plochu rozebrat a dlaždice uskladnit.

Výhody drenážních dlaždic PLASTONELLA®:
»
»
»
»
»
»
»
»

velmi jednoduchá montáž i demontáž
rychlý a účinný odvod vody
neklouzavý povrch
vysoká odolnost proti zatížení
vysoká chemická odolnost (s výjimkou rozpouštědel)
estetický vzhled a možnost vytvářet jednoduché barevné vzory
optimální rozměry umožňují dobře vyplnit jakoukoli plochu
barevná variabilita – šedá, cihlově červená, tmavě zelená

Technické parametry dlaždic PLASTONELLA®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Únosnost
Balení na paletě
Barevná nabídka

UV stabilizovaný PP
40,8 x 40,8 x 5,0 cm
1,4 kg
3000 Kg/m²
270 ks = 45 m²
terakota, šedá, zelená

Pro rychlejší odvod vody z rozsáhlých zpevněných nepropustných ploch jsou dodávány plastové
podstavce, které mají zespodu rovnou dosedací plochu a shora dvě navzájem kolmé drážky, z nichž
širší slouží k posílení spojení mezi dvěma sousedními dlaždicemi.

Možnosti
použití
drenážních
®
dlaždic PLASTONELLA :
-

kolem bazénů a na koupalištích
balkóny, lodžie a terasy
venkovní plochy pro batolata a dětské hry
zahradní restaurace a bary
sezónní plochy pro zahradní slavnosti
veřejné společenské, sportovní a kulturní akce
tábořiště a kempy
sprchy, sauny a lázně
povrchová drenáž v mokrých provozech

Pokládka dlaždic PLASTONELLA®:
Dlaždice se pokládají po ploše v řadách vedle sebe ve směru bajonetových zámků. Na větších plochách se obvykle
pokládají dlaždice ve dvou barevných odstínech v šachovnicovém vzoru. Pro rychlejší odvod vody z nepropustných ploch
se mohou na dlaždice zespodu nasadit plastové podstavce podle níže uvedeného schéma:
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GRIPPER®
PORÉZNÍ PROTISKLUZOVÁ DLAŽDICE PRO HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ PLOCHY
GRIPPER jsou odolné porézní dlaždice určené pro venkovní i vnitřní sportovní plochy, kde je vyžadován hladký a neklouzavá rovný
povrch s dobrým odvodem vody. Samozřejmostí je snadná údržba běžnými mycími prostředky a nesnadnost uchycení mikroorganismů.
To se týká sportů jako je tenis, volejbal, floorbal, basketbal, kopaná, aerobik a další fitness sporty. Důležitou vlastností dlaždic GRIPPER
je i schopnost snášet instalace nábytku a nářadí. Mezi sebou se dlaždice spojují integrovanými spoji QUICK SNAP.

Výhody drenážních dlaždic GRIPPER®:
»
»
»
»
»
»
»

velmi jednoduchá pokládka i demontáž
optimální rozměry umožňují dobře vyplnit jakoukoli plochu
neklouzavý porézní povrch
hladký povrch brání uchycení mikroorganismů
bezproblémová údržba
pokládka na jakýkoli rovný a pevný podklad
dostupnost ve všech základních barvách

Technické parametry dlaždic GRIPPER®:
Materiál
Rozměry dlaždic
Hmotnost
Odolnost proti průrazu
Pevnost v ohybu
Rázová houževnatost
Odpor proti kluzu
Rovinnost

Dodávaná barevná škála:
královská modř RAL5010
fialová RAL 4008
oranžová RAL 2009

UV stabilizovaný PP
25 x 25 x 1 cm (16 ks/m²)
3 kg/m²
444 kN/m² (UNI 9730-3:1990)
410 N (EN ISO 10545-4:2000)
e=0,6 (ISO 10545-5)
URSV = 49 (UNI 1344)
0,0 mm

černá RAL 9011
listová zeleň RAL6002
korálová červeň RAL3016
kovová šeď RAL 9022

Pokládka sportovních dlaždic GRIPPER®:
Plastové dlaždice GRIPPER se pokládají na rovný a pevný podklad – například beton, dlažba nebo parkety. U pokládky na asfalt nebo
kámen je nutné zaručit dobrou soudržnost a rovinnost povrchu. Spojují se pomocí integrovaných zámků. Pod dlaždice je možné položit
vhodnou podložku, nejčastěji netkané geotextilie nebo pěnové podložky pod plovoucí podlahy. Linky se vytvoří samolepícími páskami
nebo je lze namalovat polyuretanovými barvami.

Autorizovaný dovozce pro oblast ČR/SR:
telefon/fax :
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
CZ

e-mail :
web site :

++420 519 325187
++420 519 323168
info@rexcom.cz
www.rexcom.cz

