
chytrá půdní řešení
n STABILIZACE PŮDY   n PORÉZNÍ ZPEVNĚNÉ POVRCHY   n PŘENOSNÉ ROHOŽE    



BOHATÁ HISTORIE PLNÁ INOVACÍ. Dlouhá historie vytváření inovativních produktů z nabídky 
Presto GEOSYSTEMS® se začala odvíjet na počátku osmdesátých let po navázání partnerství s 
Technickými prapory armády USA a jejím výsledkem byl vývoj originální technologie “geo buněk”.

náš závazek: 
 poskytujeme produkty
	 	 a	řešení	nejvyšší	kvality



KDO JSME
PRESTO GEOSYSTEMS® je lídrem v oboru 
zabezpečení ochrany před dešťovou vodou 
a v oblasti půdní kultivace, který nabízí 
ekologická a na míru šitá řešení těch 
nejkomplikovanějších problémů s 
vodou a zeminou.

Už více než třicet let vyrábíme 
velmi kvalitní a inovativní 
produkty. Naše vyzkoušená 
řešení jsou navržena tak, aby 
obstála při řešení unikátních výzev, 
ušetřila náklady a zkrátila čas výstavby. To 
vše s minimálním dopadem na životní prostředí. 
Za našimi produkty stojí pečlivý výzkum, mezinárodně uznávané 
testovací a kvalitativní procesy, které jsou zárukou vysoce účinných řešení s 
dlouhou životností.

Inovativní řešení 

Nejkvalitnější produkty v segmentu

Ověřená metodika konstrukce

Konstrukční řešení uzpůsobená požadavkům 

zákazníka

Výzkum a testování na světové úrovni

Alternativy s nižšími náklady

Celosvětová distribuční síť
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Globální ekologické 

produkty

Nejlepší kvalita 
a testování v 

rámci segmentu

LÍDR V 
POSKYTOVÁNÍ 

ŘEŠENÍ V RÁMCI 
SEGMENTU TRHU

CO DĚLÁME
Řešíme celý projektový cyklus. Investujeme společně 

s inženýringovými firmami, staviteli, ale i majiteli 
tak, abychom jim pomohli vyřešit výzvy na jejich 

pozemcích. Přidanou hodnotu zajišťujeme už 
asistencí u projektových prací a pokračujeme 
v jejím zvyšování až po dokončení projektu.

KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ.  
Dodržujeme nejpřísnější kvalitativní standardy. 
Systém řízení kvality společnosti Presto 
GEOSYSTEMS® je certifikován podle ISO 
9001:2008 a kvalitativních norem CE.

Projektová 
asistence 
zdarma

Specifikační 
nástroje

Certifikáty 
testování 
& kvality

Desetiletá 
záruka

Stavební podpora 
na místě úprav



PORTFOLIO ŘEŠENÍ

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ A TRHY

Společnost Presto GEOSYSTEMS® vyrábí vysoce kvalitní produkty, které splňují požadavky těch 
nejnáročnějších projektů pro stabilizaci podloží, odvod dešťové vody a zajištění přístupu na pozemky.

Po celém světě spolupracujeme s inženýry, konzultanty, 
stavebními firmami a majiteli pozemků. Naše produkty řeší 
řadu problémů, které se na stavbě mohou objevit:

STABILIZACE PODLOŽÍ PORÉZNÍ ZPEVNĚNÉ POVRCHY

Presto je původním vynálezcem originální 
trojrozměrné technologie geo buněk, které 
vyvinul ve spolupráci s technickými prapory 
americké armády.

Kvalitní originální systém GEOWEB® 
společnosti Presto je neustále inovován: 

• Texturovaný povrch, perforace a předpínací 
výztuže.

• ATRA® zátěžové spony a předpínací výztuže.

• ATRA® spojovací klíče, ATRA® klipy, ATRA® 
kotvy a ATRA® drivery.

Kvalitní řešení společnosti Presto umožňují 
vytvářet travnaté a porézní zpevněné povrchy 
pro chodce i dopravu. Propustný systém 
zajišťuje strukturální nosnost pro zatížení z 
dopravy při rychlém odvodu dešťové vody.  

• Systém GEOBLOCK® chrání trávník při 
pokládání dočasných zpevněných povrchů.

• Systém GEOPAVE® stabilizuje povrchy se 
sypkým podložím.

• Systém GEOWEB® stabilizuje sypané 
kamenivo, případně směs kameniva a ornice 
s cílem zajistit ekonomickou efektivitu a 
zpevnit povrchy osazené vegetací.

Průvodce QR kódy  
Načtěte QR kód pomocí vašeho chytrého mobilního telefonu 
nebo tabletu a dostanete se na konkrétní stránku s detailními 
informacemi.

Doporučujeme použít aplikace zdarma jako například QR 
reader, případně RedLaser

• Infrastrukturní stavby

• Dobývání nerostných 
surovin

• Těžba ropy a plynu

• Správa železničních 
dopravních cest

Ucelené portfolio kvalitních produktů společnosti Presto 
přesvědčuje přidanou hodnotou, která minimalizuje dopad 
na životní prostředí a nabízí cenově efektivní způsob 
realizace udržitelných a dlouhodobých řešení, které odolají 
zubu času. Snížené náklady na životní cyklus, udržitelnost, 
environmentální a estetické benefity - nabízíme  
řešení, která nejlépe splňují potřeby zákazníků.

• Odvod dešťových a 
odpadních vod

• Doprava

• Větrná energie

• Zelené stavitelství



Originální GEOWEB® 

n NEJKVALITNĚJŠÍ ORIGINÁLNÍ GEO BUŇKY 

Buňkový systém GEOWEB® na omezení pohybu podloží 
je originální produkt, který vyvinula společnost Presto 
Geosystems® ve spolupráci s Technickými prapory 
Armády USA před více než 30 lety s cílem vyřešit 
problémy se stabilizací podloží v náročných podmínkách.

n VYSOKÉ KVALITATIVNÍ STANDARDY

Originální systém GEOWEB® je vyráběn pouze v USA 
z vysoce kvalitního a vysokopevnostního polyetylénu 
tak, aby vždy bez chyby splnil svůj úkol. Výrobní proces 
dodržuje nejpřísnější normy 
ISO a CE.

Oválné stěnové buňky 
jsou zkonstruovány tak, 
aby je bylo možné rychle 
pospojovat pomocí ATRA® 
klíčů a aby bylo možné 
protáhnout předpínací 
výztuže.

4 hlavní oblasti využití systému GEOWEB®

Výplňový materiál se liší od vegetace,  
přes štěrk až po beton.
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Zvýšení nosnosti:  
• Řeší problémy s povrchy při stavbě komunikací, 

parkovacích ploch a zpevněných ploch s pomocí 
levnějšího výplňového materiálu a levnější 
podkladové vrstvy, což ve svém důsledku vede k 
použití menšího objemu výplňového materiálu a 
nižším nákladům na podkladovou vrstvu.

Ochrana svahů: 
• Vytváří stabilní prostředí pro vegetací a 

dlouhodobou udržitelnost zeminy na březích. 
Poskytuje trojrozměrnou ochranu svahů s 
dlouhou životností.

Ochrana kanálů:
• Zajišťuje stabilitu a ochranu kanálů s břehy s 

vegetací, sypaným kamenem a betonovým 
povrchem, které jsou jinak vystavovány jak 
sesuvům tak erozi.

Vegetací porostlé opěrné zdi: 
• Umožňuje vybudování ekonomicky 

výhodných opěrných zdí osázených 
vegetací, které jsou pokryty zelení 
dokonce i v těch nejnáročnějších 
podmínkách.
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OCHRANA SVAHŮ GEOWEB®

Systém ochrany svahů GEOWEB® nabízí řešení pro příkré 
svahy s problematickou stabilitou. 3D struktura vytváří stabilní 
povrch pro výplňový materiál břehů, zabraňuje problémům s erozí 
a nabízí komplexní hloubkové řešení, které povrchové úpravy 
nedokážou zajistit.

n UDRŽITELNÁ STABILITA SVAHU

Přínosy 3D systému na omezení pohybu svahu spočívají v 
dlouhodobé udržitelnosti vegetace, posílení horní vrstvy půdy 
a tím pádem lepší odolnosti proti erozivním podmínkám a 
sesuvovým silám.

Systém GEOWEB® nabízí dlouhodobou ochranu nábřeží 
všech typů:

Udržitelná vegetace:
Systém posiluje vegetaci, zvyšuje odolnost vůči erozivním silám a 
brání vzniku brázd v důsledku působení soustředěného proudění 
vody.

Propustné kamenivo:
Omezení pohybu materiálu v systému GEOWEB® umožňuje 
použití levnějších materiálů o menším průměru na příkřejších 
svazích. 

Ochrana geomembrán:
Systém nabízí efektivní vrchní ochranu 
nepropustným geomembránám. Kotvící 
systém s předpínacími prvky nabízí 
strukturální pevnost a chrání integritu 
membrány.

Vysokopevnostní beton:
Při použití betonové výplně nabízí systém 
GEOWEB® méně nákladnou a pružnou 
alternativu k použití dlážděných systémů.

Klíčové oblasti použití 
systému GEOWEB®

• propustné a vegetací osázené břehy

• ochrana geomembrán

• nádrže na dešťovou & odpadní vodu

• zpevnění pobřeží

• hráze a protipovodňové valy

• výztuhy & zakrytí skládek

• průčelí přehrad & přepady
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SYSTÉM ZVÝŠENÍ NOSNOSTI GEOWEB®

• Přístupové a příjezdové cesty

• Manipulační dvory/vrtací plošiny

• Propustné zátěžové povrchy

• Intermodální zařízení/přístavy

• Dopravní dvory, manipulační prostory

• Krajnice komunikací

• Podkladové/vrchní štěrkové 
lože pro železnici

• Stabilizovaný podklad pro asfaltový koberec

• Stezky a chodníky

• Lodní rampy a brody

Výsledky výzkumu systému 
GEOWEB®

Systém zvýšení nosnosti 
GEOWEB®:

• snižuje tloušťku a hmotnost výztužných 
prvků o 50 a více procent

• umožňuje materiálu v podloží odolávat více 
než desetinásobně větší cyklické zátěži 
před vznikem akumulační odchylky

• pokud je použit jako podpůrná vrstva pod 
zpevněným povrchem, redukuje zátěž na 
podloží o 30%

• rozděluje hmotnost mezi jednotlivé pilíře a 
tím zmenšuje zátěž podloží o 40%.

Systém zvýšení nosnosti GEOWEB® je prověřené a ekonomické 
řešení problémů se stabilitou podloží. 3D strukturální systém přináší 
výhody především na měkkém podloží, kde není k dispozici laciná 
kvalitní výplň, případně tam, kde tradiční systémy zvýšení nosnosti 
podloží není možné realizovat.

n VÝHODY 3D STRUKTURY SYSTÉMU GEOWEB® 

• Stabilizuje a zhutňuje výplňový materiál a tím zabraňuje 
vertikálnímu, laterálnímu a střihovém pohybu podloží.

• Zvyšuje pevnost a umožňuje použití polovičního množství výplně  
při polovičních nákladech.

• Umožňuje použití méně kvalitních a levnějších výplňových 
materiálů, které jsou k dispozici přímo na místě.

• Při použití propustné výplně vytváří porézní zpevněnou plochu, 
která přispívá ke snížení objemu odtékající dešťové vody a snižuje 
tak dopad na životní prostředí na minimum.

n PŘÍNOSY SYSTÉMU ZVÝŠENÍ NOSNOSTI GEOWEB®

•   Zvýšení nosnosti a lepší rozložení zátěže na měkkém podloží

•   Menší valivý odpor

•   Stabilizace podloží pro dlážděné povrchy

•   Eliminace vzniku vyježděných kolejí na nezpevněných površích

•   Menší nároky na údržbu Klíčové oblasti použití 
systému GEOWEB®



PLATFORMY PRO PŘENESENÍ ZÁTĚŽE (LTP) GEOWEB®
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• Systém GEOWEB® funguje jako polotuhá 
základová deska s mnohem lepšími vlastnostmi 
rozložení hmotnosti než tradiční pilířové systémy, 
což umožňuje použít větší rozestupy mezi pilíři.

• Mnohem efektivnější způsob přenosu zátěže 
mezi a nad vertikálními pilíři na nosný systém.

• Systém snižuje směrové odchylky a v porovnání 
s tradičními systémy s betonovými patkami 
celkově přispívá ke snížení stavebního průřezu.

• Systém přispívá k celkovému snížení nákladů a 
doby stavby.

n PLATFORMY PRO PŘENESENÍ ZÁTĚŽE (LTP) 
GEOWEB® 

Systém platforem pro přenesení zátěže (LTP) GEOWEB® 
dokáže díky prověřeným kvalitám v oblasti přenesení zátěže 
efektivně zajistit přenos sil do pilířů. To ve svém důsledku 
umožňuje stavět pilíře ve větším rozestupu než tradiční 
systémy využívající pilířů a patek. Unikátní systém umožňuje 
snížit počet pilířů/sloupů při stavbě a tím snížit celkové 
náklady na stavbu.

Systém GEOWEB® LTP přenáší zátěž na vertikální pilíře 
efektivněji tím, že funguje jako polotuhá základová deska. 
Její využití má největší přínos především na měkkém 
podloží. V porovnání s ostatními geo syntetickými řešeními 
používanými za účelem snížení počtu pilířů je možné systém 
GEOWEB® LTP realizovat s využitím výplňového písku 
namísto štěrku/kameniva. Toto řešení je v první řadě levnější 
a za druhé při něm není nutné používat speciální zemní 
stroje, které zatěžují podloží.

n STABILIZACE PODKLADOVÉ VRSTVY 
POD ZPEVNĚNÝMI POVRCHY

V rámci našich služeb nabízíme vyhodnocení 
projektu zdarma. Vyhodnocení zahrnuje použití 
chytré aplikace smartDESIGN™pro výpočet 
nosnostní charakteristiky (analýza omezeného 
stavu a analýza použitelnosti podle bezpečnostního 
konceptu EC7 a německých norem DIN 1054 a 
DIN 4019), využití našich třicetiletých bohatých 
zkušeností a výsledků více než 130 datově řízených 
testů systému GEOWEB® přímo na místě instalace.

Klíčové výhody systému 
GEOWEB® LTPPlatforma pro přenesení zátěže (LPT) GEOWEB® 

Finální konstrukce

Výplňový materiál
GEOWEB® Geo buňky

Pracovní spára -
Geotextílie

Měkká vrstva půdy

CMC (pilíř, nosný prvek)

Úroveň únosné zeminy
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n GEOWEB® OCHRANA KOŘENŮ (TRP)

Kritická zóna ochrany kořenů/stromu je oblast přímo pod 
stromem, kterou je nutné zachovat v nedotčeném stavu v zájmu 
zachování dostatečného objemu kořenové hmoty a tím pádem 
největší šance na přežití stromu.

Pokud je tato kritická zóna narušena stavební technikou a 
automobily, dochází k negativním projevům v půdním prostředí, 
včetně nežádoucího hutnění půdy, poškození kořenových 
svazků těsně pod povrchem, které ve finále mohou znamenat 
kritické ohrožení celistvosti stromu. Valná většina kořenového 
systému stromu se totiž nachází do cca 50 cm pod povrchem 
půdy. Stavební výkopové práce nebo naopak nežádoucí 
zhutnění zeminy může tyto kořenové systémy poškodit, nebo 
dokonce zničit do té míry, že strom takové poškození nepřežije.

n PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VĚTRNÝM 
ELEKTRÁRNÁM

Komunikace GEOWEB® nabízí levnější zajištění přístupu na 
staveniště. 3D struktura systému omezuje pohyb kameniva, 
zabraňuje vzniku vyjetých kolejí a vyplavení plniva a to vše s 
minimálním negativním vlivem na životní prostředí.

n OCHRANA POMOCÍ ROZLOŽENÍ 
HMOTNOSTI

GEOWEB® TRP systém pomocí rozložení a distribuce 
zátěže snižuje vertikální tlaky, které ve většině případů 
působí na podloží v okolí stromu a potažmo také 
na kořenový systém. Tato ochrana přináší největší 
výhody především v oblastech, kde je slabé podloží 
nebo v situaci, kde jsou uplatňována přísná omezení 
ve výkopových pracích.

n PŘÍNOSY SYSTÉMU GEOWEB® PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Perforované stěny buněk systému GEOWEB® s 
propustnou výplní (ornice/vegetace, kamenivo, písek) 
mají následující přínosy pro životní prostředí: 
•  filtrace vody 
•  laterální pohyb vzduchu a vody 
•  oběh vody a živin v přírodě

n PŘÍNOSY SYSTÉMU GEOWEB® 

• v porovnání s 2D systémy zmenšuje celkový 
průřez kameniva, což umožňuje případné použití 
výplňového materiálu dostupného na místě stavby, 
případně odpadového recyklátu

• vytváří stabilní pojezdový povrch i na měkkém 
podloží 

• stabilní povrch je nenáročný na údržbu

• snižuje enviromentální vliv na půdu podloží

• systém je možné použít pod jeřáby při umisťování 
nosných konstrukcí a turbín větrných elektráren 

• systém je možné snadno dopravit a rychle instalovat



OCHRANA POBŘEŽÍ GEOWEB®

• Opěrné břehové zdi & ochrana 
nábřeží

• Revitalizace břehů & řešení v 
oblasti bio inženýringu

• Ochrana geo membrán

• Nádrže na zachytávání  
dešťových nebo odpadních vod

• Mořské zdi
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Systém na ochranu pobřeží GEOWEB® stabilizuje 
podloží na březích vodních děl a toků. Po jeho aplikaci 
vznikají strukturálně stabilní podmínky pro použití 
výplňového materiálu. Systém dále minimalizuje 
problémy s erozí, které způsobuje kontakt s vodou, 
voda stékající po povrchu a malé vlny.

n VÝHODY 3D STRUKTURY:

• Zadržuje a posiluje horní vrstvu půdy.

• Zajišťuje odolnost vůči erozivním a sesuvovým silám.

• Systém je možné kombinovat s rohoží na posílení 
trávníku (TRM) a zajistit tak větší ochranu vegetace.

• Systém chrání geo membrány na březích rybníků 
nebo v nádržích na zachytávání dešťové/odpadní 
vody.

n UDRŽITELNÁ STABILITA BŘEHŮ 

Systém GEOWEB® lze vyprojektovat tak, aby 
zajistil dlouhodobou stabilitu s různými výplněmi 
včetně vegetace, propustného kameniva nebo 
vysokopevnostního betonu.

Vegetační ochrana:
Systém GEOWEB® se vzrostlou vegetací chrání břehy 
před středně velkými vlnami a přílivovými silami. 
Systém TRM zajišťuje větší odolávání vůči vyplavování 
půdy v důsledku její saturace.

Ochrana kamenivem:
Použití systému GEOWEB® umožňuje použití 
levnějších materiálů s menším průměrem, a to i na 
příkřejších svazích než v případě, kdy se použije volně 
sypaný materiál.

Ochrana vysokopevnostním betonem:
Při použití výplně vysokopevnostním betonem je 
systém GEOWEB® levnější a pružnou alternativou 
klasických dlážděných systémů.

Klíčové aplikace systému GEOWEB®



GEOWEB® RETENCE ZEMINY

Systémy opěrných zdí GEOWEB® jsou navrženy s 
ohledem na jejich estetiku a přínosy. Realizace je možná 
i přes omezení a ne zcela ideální podmínky na místě 
výstavby.

n STRUKTURÁLNÍ PŘÍNOSY

Systém GEOWEB® vytváří ekonomicky a strukturálně 
stabilní opěrné zdi, které dobře odolávají diferenčnímu 
sesedání měkkých hornin. Opěrné zdi systému 
GEOWEB® je možné budovat buď s nebo bez geo 
syntetických výztužných vrstev.

n PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Horizontální terasy s otevřenými buňkami systému 
opěrných zdí GEOWEB® vytvářejí přirozené prostředí 
pro růst udržitelné vegetace. Systém v plné vegetaci 
umožňuje zachytávání dešťové vody na průčelí zdi s 
minimalizací zbytečného odtoku. Vysoce propustný 
povrch opěrné zdi tvoří přirozené prostředí pro rozvoj s 
minimalizovaným dopadem na životní prostředí (LID) a je 
zároveň nejlepším opatřením (BMP) pro snížení odtoku 
vody a zachytávání dešťové vody.

n EKONOMICKÉ PŘÍNOSY

• Použití levnějšího výplňového materiálu dostupného na 
místě výstavby, tím pádem úspora nákladů.

• Vylepšená produktivita stavebních činností vede k 
rychlejšímu dokončení projektu.

• S kompaktními a lehkými sekcemi lze snadněji 
manipulovat, jsou nenáročné na přepravu a výstavbu, 
a to i v místech s obtížným přístupem nebo ve 
vzdálených lokalitách.

• Prudké svahy

• Geo kompozitní opěrné stěny

• Gravitační zdi

• Vícevrstvé kanálové systémy
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Typické opěrné stěny  
systému GEOWEB®



OCHRANA KANÁLŮ GEOWEB®

Klíčové aplikace systému 
GEOWEB®

• Odvodňovací příkopy

• Systémy pro odvádění, případně 
zachytávání dešťové vody

• Systémy pro vedení, případně 
zachytávání výrobní vody

• Přepady/šachty/odvodové systémy

• Odvody z propustí

• Kanály s nepravidelným,  
případně kontinuálním  
nízkým až vysokým  
průtokem
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Systém ochrany kanálů GEOWEB® stabilizuje a chrání 
kanály vystavené erozivním podmínkám všech typů a 
je možné je projektovat s vhodným typem výplňového 
materiálu tak, aby odolávaly i vysoké rychlosti průtoku 
vody.

n MOŽNOSTI OCHRANY KANÁLŮ: 
 
Vegetační ochrana: 
Nahrazuje nákladné a na údržbu náročné vegetační 
celky stabilizovanou vegetací, která je nenáročná 
na údržbu a levnější. Je účinná v kanálech s 
nízkým průtokem, ale také v situacích, kdy dochází 
nepravidelnému vysokému průtoku vody. V kombinaci s 
rohoží na vyztužení trávníku dokáže systém vegetační 
ochrany GEOWEB® odolat průtoku vody až 9 metrů/
sekundu. Ideální pro použití v odvodňovacích příkopech, 
odtocích a kanálech pro odvod dešťové vody.  

Ochrana kamenivem:
Kamenivo v systému GEOWEB® je daleko stabilnější 
než volně sypané kamenivo. Díky tomu je na rozdíl od 
velkých kamenů, které se jen obtížně instalují, možné 
používat levnější a menší kamenivo, které dobře odolává 
i silnému vodnímu proudění.

Ochrana vysokopevnostním betonem:
Systém GEOWEB® plněný betonem je ideální pro 
kanály na které působí velmi velké hydraulické tlaky. 
Beton se do systému zalévá na místě a díky tomu se 
jedná o snadno realizovatelný, ale zároveň dostatečně 
odolný systém, který je finančně méně náročný než 
systémy z prefabrikovaných dílců.

Vícevrstvá ochrana:
Vícevrstvé vegetací osázené kanály v systému 
GEOWEB® vytváří přírodní a živoucí opěrné zdi, které 
po omezenou dobu dokážou odolat opravdu silnému 
proudu vody. Navíc dobře tolerují rozdílné sesedací 
vlastnosti podloží při zachování strukturální pevnosti. 
Je možné je postavit snáze a rychleji než klasické 
stavebnicové systémy.



ATRA® KEY
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GEOWEB® ATRA PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍ NÁSTROJE

n INOVACE NA KLÍČ  
 
SPOJOVACÍ ČÁSTI SYSTÉMU GEOWEB® 

Systém ATRA® Key je inovací společnosti Presto 
GEOSYSTEMS®, který umožňuje rychlejší a nákladově 
efektivnější realizaci projektů s použitím systému 
GEOWEB®.

Systém byl vyvinut s ohledem na nutnost rychlé instalace, 
produktivity práce a ekonomiku projektu. Všestranný 
systém ATRA® Key je vhodný ke spojování částí systému 
GEOWEB® jediným pohybem. Systém ATRA® Key je 

Klíčové přínosy systému  
ATRA® Key

• Nevyžaduje použití nářadí, snižuje náklady.

• Snadnější práce při spojování na příkrých 
svazích než při klasickém spojování sponkami.

• Snadný transport na odlehlá nebo špatně 
přístupná místa; při instalaci není vyžadován 
přívod elektrické energie.

• Spojování systému může provádět pouze 
jediný pracovník.

• Eliminuje riziko zranění pracovníků při použití 
vzduchových sponkovacích pistolí.

• Má delší životnost než sponky: inertní 
polymerový materiál má garantovanou delší 
životnost.

vhodný pro spojování jednotlivých částí systému 
GEOWEB® otvory v sekcích jak zepředu/zezadu, ale 
také ze strany. Díky tomu je zajištěno bezpečnější 
spojení než při použití jiných systémů.

Systém ATRA® Key je bezpečný, spolehlivý a robustní 
systém, který instalačním firmám, v porovnání s 
tradičními metodami spojování, nabízí řadu výhod.

Použití systému ATRA® Key je zárukou toho, že každý 
spoj systému odolá tahu 1.200 N (dle DIN 13426-1-
2003).



GEOWEB® ATRA PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍ NÁSTROJE
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n KOTVY ATRA®

• Aplikací svorek ATRA® na tyče vytvoříte kotvy ATRA®.

• Snazší aplikace v porovnání se svorkami ve tvaru písmene 
J, což přispívá k vyšší efektivitě práce při instalaci.

• Poskytuje dodatečné kotvící body buď s nebo bez použití 
předpínacích prvků s vyšší odolností proti ujíždění a/nebo 
silám působícím zespoda nahoru.

n ATRA® DRIVER

• Představuje značnou úsporu času/nákladů při kotvení 
velkého počtu kotev, respektive při práci na tvrdém 
podkladu nebo v jiných komplikovaných podmínkách.

• ATRA® Driver se speciálním přípravkem ATRA® Gad 
zásadním způsobem urychluje montáž kotev ATRA® a 
přispívá k celkovému zvýšení produktivity při současném 
snížení nákladů na instalaci.

• Po zakotvení zůstává celý systém pružný a je v kontaktu s 
podkladem bez ohledu na tvar a členitost terénu.

n ATRA® PŘEDPÍNACÍ SVORKA

• Důmyslný přípravek, který dokáže přenést 
zatížení z buňky do předpínacího prvku. 

• Svorky snadno zapadnou do buněk systému 
GEOWEB® a tím umožňují snadnou instalaci 
systému GEOWEB® na svazích.

Příslušenství systému 
GEOWEB®

• Snadná a rychlá instalace

• Nákladově efektivní výstavba

• Spolehlivé spoje schopné přenášet 
zátěž

• Odolné materiály s dlouhou životností



 GEOWEB® ROZMĚRY BUNĚK

n STANDARDNÍ ROZMĚRY SYSTÉMU GEOWEB®

n VELIKOSTI SEKCÍ SYSTÉMU GEOWEB®

Aplikace všechny aplikace retence zeminy všechny ostatní 
aplikace všechny aplikace

Nominální délka x 
šířka 224 x 259 mm 267 x 330 mm 287 x 320 mm 475 x 508 mm

Nominální plocha 289 cm2 440 cm2 460 cm2 1206 cm2

Procento otevřené 
plochy buňky 21.2%  ± 1.0% 16.8%  ± 1.0% 16.8%  ± 1.0% 19.9%  ± 1.0%

Nominální hloubky 75 mm, 100 mm, 150 mm a 200 mm pro všechny buňky

Standardní rozměr 
sekce (délka x šířka), 
pružná

6,70 x 2,60 m 8,30 x 2,60 m 13,70 x 2,60 m

Plocha 17,00 m² 21,50 m² 35,00 m²

Rozměr silniční krajnice 
(výška 150 mm)

8,70/ 9,00 x 0,60 m
8,70/ 9,00 x 1,00 m Není k dispozici Není k dispozici

Rozměr pro retenci 
zeminy (šířka x délka), 
výška 150 mm

Není k dispozici

0,80 x 2,64 m
1,07 x 2,64 m
1,33 x 2,64 m
1,60 x 2,64 m

Není k dispozici

Typ buňky GW20V (malá buňka) GW30V (středně velká 
buňka)

GW40V (velká buňka)

Poznámka: Velikost buňky a její hloubka jsou závislé na podmínkách aplikace, řešeného problému, případně 
požadovaném řešení. Více informací získáte od lokálního distributora.

Díly systému GEOWEB® jsou k dispozici v různých velikostech, hloubkách buněk a v délkách dílů tak, aby splnily 
požadavky vašich projektů s ohledem na jejich ekonomiku.

Typ buňky GW20V (malá buňka) GW30V (středně velká 
buňka)

GW40V (velká buňka)
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