
Hatékonyság és 
fenntarthatóság 
mindenütt vízelvezető rendszer

parkline



A parkolóházak vízelvezetése különleges feladat, azonban a vízelvezető rend-
szernek ebben az esetben olyan sokféle követelménynek kell megfelelnie, 
melyeknek a klasszikus rácsos betonfolyóka már nem tud teljes mértékben 
eleget tenni. 
A FILCOTEN Parkline azonban teljesen egyedi: egy modern, kizárólag ásványi 
eredetű alapanyag ötvöződik egy minden elvárásnak megfelelő különleges 
fejlesztésű rendszerrel.

Nagy vízelvezető képesség 
maximális gazdaságosság mellett
A Parkline-rendszer az optimalizált vízelvezetés mellett a fenntartási 
munkákat is leegyszerűsíti.

Zajmentes 
-  a rácsmentes kialakítás 

kiküszöböli a ráhajtáskor 
keletkező zajokat

Optimalizált vízelfolyás
A két lefolyó csatorna a 

csapadékvizet a folyókán 
taláható  kifolyás felé tereli. 

Alsó kifolyás
DN 100

Még több 
lehetőség.

- nem csak - vízelvezetési

Intelligens fedlap kifolyás fölé
-  kivehető betét a kifolyás fölé V2A rozsda-

mentes anyagból
-  a tisztítás idejére könnyen eltávolítható 
-  stabil áthidalóként funkcionál, biztosítva így 

az akadálymentességet

Akadálymentes
-  kerekesszékkel járható
-  résszélesség 18mm, mely megfelel 

az EN 1433 szerinti normának
-  nincs magasságkülönbség 

a határoló burkolathoz képest

Beépítési magasság / 
szélesség
M=50 mm / Sz=150 mm

   C250 kN terhelési osztály

Tökéletes felfekvés
A folyóka betonalaphoz történő erős és 
stabil rögzítését a folyókatest két oldalán 
kialakított mélyedések biztosítják.

Átgondolt fugaillesztések
-  A fugaillesztések könnyen hozzáférhetők

és karbantarthatók.
-  EN 1433 szerinti szabvány.
-  A fugatömítéseknek köszönhetően a folyókák egy zárt 

rendszert alkotnak, mely meggátolja, hogy az autókról 
lecsöpögő sós víz a parkolóban kárt okozzon. 

Innovatív összekötőelem 
-  Lehetővé teszi az egyes folyókaszakaszok különböző 

összekapcsolását (kereszt- T- vagy L- kötés).
-  Rozsdamentes acélból készült, 

rendkívül stabil és tartós.
-  Az intelligens kialakításnak köszönhetően hatékony 

vízelvezető képességgel rendelkezik.

Erős kötés
 A FILCOTEN®tágulási együtthatójának 
köszönhetően a repedésképződés a 
minimálisra csökken.

parkline

Egyszerű tisztítás és karbantartás
-  nincs különálló rács
 -  a szennyeződés egyszerűen ellenőrizhető, 

anélkül, hogy rácsot kellene eltávolítanunk
-  a szabad folyókakeresztmetszetnek köszönhetően 

könnyen tisztítható

 tisztító szerszám  magasnyomású tisztító  söprőgép



 Minden tekintetben fenntartható 
 nagy teljesítmény az utolsó szálig – vagy 
 csak egyszerűen - FILCOTEN® 

Hitelesített: károsanyag mentes
•  megfelel az IBR (rosenheim-i Építészbiológiai 

Intézet) szigorú követelményeinek

•   kíméli az egészséget és a környezetet

•  garantálja az építészbiológiai 
ártalmatlanságot, bevizsgált biocidra, 
oldószerre, VOC-re, nehézfémre és 
rádioaktivitásra.

Beépítési útmutató: www.hydrobg.hu

 Egyszerű és rendkívül stabil elhelyezés 
 •  Betonvasalathoz történő rögzítési mód. 

 •  A folyókatest elhelyezése után kezdhető a monolit 
vasbeton szerkezet kiöntése, így a folyóka és a 
szerkezet a későbbiekben együtt dolgozik. 

 •  Speciális szintbeállító elemek az egyszerű és 
gyors szerelésért és stabil rögzítésért. 

 •  A beépítéshez nem szükséges speciális eszköz. 

 •  Idő- és költséghatékony beépítés. 

 •  Az építés ideje alatt használható fedlap megvédi a 
folyókatestet az esetleges bepiszkolódástól. 

Legalkalmasabb felújításokhoz 
 •  Az egyedi beépítési módnak köszönhetően 

már meglévő rendszerek esetén is könnyen 
lehelyezhető. 

Tiszta ásványi alapanyag, újrahasznosíthatóság, 
energiahatékonyság
A FILCOTEN® egy kizárólag ásványi eredetű alkotókból álló építőanyag mely 
teljesen gyanta- és oldószermentes. A gyártás során 100%-ban megújuló ener-
giát használunk, a fosszilis energiahordozókat teljes mértékben mellőzzük. 

Környezetbarát gyártási eljárás
A gyártási folyamat során is nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, 
legyen szó az alapanyag kiválasztásáról vagy a felesleges hulladékok 
elkerüléséről. Környezetközpontú elkötelezettségünket bizonyítja az 
ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás megszerzése. 

Kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező alapanyag
•  nagy nyomószilárdság 90N/mm2-ig

•  a cement és az ásványi anyagok keverékének köszönhetően nagyobb 
húzószilárdságú

•  70% -kal könnyebb, mint más betonfolyóka

•  hő- fagy- és UV álló 

•  rozsda-, olaj- és benzinálló  

•  a magas hőtágulási együtthatónak köszönhetően könnyen együtt 
dolgozik a környezetével, a repedésképződés minimális

•  különösen hosszú élettartamú

 A fenntarthatóság és az innováció vállalati kulturánk alappillérét 
 képezik. Ez megmutatkozik a felhasznált alapanyagokat illetően 
 és a gyártási folyamatokban egyaránt. 
 Az eredmény: természettel harmonizáló csúcstechnológia. 

Beton – Aszfalt: Kl.  A - C

3 mm 3 mm
Kopóréteg

Szigetelő réteg

Beton alap

Beton alap
 vagy kavicságy

 Szerkezeti beton 

Csőátvezetés
szigetelőgallérral

DN 100

Beton: Kl.  A - C

Aszfaltréteg

45 fokos letörés

Epoxid kiöntő anyag

Szigetelő réteg

Epoxid
kiöntő anyag

Szerkezeti beton

Csőátvezetés 
ragasztható gallérral

DN 100

 Beépítési példa: aszfalt  Beépítési példa: beton 

1,23 % egyéb ökoenergia

95,47 % vízenergia

100 % fenntartható energia, ökológiai lábnyom

2,15 % szélenergia
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Hydro BG Kft.
HU-139 Budapest

Európa u. 6.

 
Tel.: +36 (1) 421-8 5 4 2
Fax: +36 (1) 421- 8543

E-Mail: hydrobg@hydrobg.hu
Web: www.hydrobg.hu

Az Ön BG kereskedelmi partnere:
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