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EКИПИРОВКИ КОНСУЛТ 

ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЯ И КАЧЕСТВЕНИ ЕКИПИРОВКИ

 



SC ECHIPAMENTE CONSULT SRL e компания доставяща екипировки, които се основават на 

работна сила, млад едип, oриентирана към клиента, c богат опит в продажба на екипировките в 

строителната област. 

От 2016 г. ние търгуваме системи за поддържане на брегове с различни размери и 
изработени от стомана или алуминий. Те осигуряват защита и поддържащи стени с дълбочина от 
0,5 до 7,5 метра. По желание на клиента можем да продаваме панели и дистанционери на 
преференциални размери. 

Също така, решение за подпомагане на разкопките са металните прегради от стоманена 
ламарина. Преградите също са решение и за язовирни и преградни системи, необходими за 
избягване на проникването на токсични вещества от замърсени почви. 

За тестовете на херметичност на тръбите за канализация или водоснабдяване предлагаме 
многоизмерни пневматични капаци с диаметър между 50 и 3000 милиметра. Тези капаци могат 
да се използват и в нефтената или газовата промишленост с висока устойчивост на различни 
вещества, въглеводороди, масла и др. масло или горива. 

Групите на Пожарни помпи са пълно оборудване, състоящо се от 2-4 основни електрически 

помпи и евентуално пилотна електрическа помпа за поддържане на налягането във 

водоснабдителната система на хидрантите. Гарантира автоматично стартиране при каскада на 

електрическите помпи в зависимост от необходимостта от вода, зададена от броя на пуснатите в 

експлоатация хидранти. Потоци между 20 - 500 м3 / час и налягания между 2 - 20 бара. 

От тази година ние представяме нов продукт на румънския пазар, филтри против миризма за 

канализация, помпени станции, пречиствателни станции и други приложения. Благодарение на 

компактния дизайн, тяхното инсталиране е лесно и бързо. Филтрите работят веднага след 

инсталирането. В зависимост от интензивността на миризмата се използват каталитични, 

въглеродни или биологични филтри. 

За съхранение на вода и не само, ние предлагаме резервоари с обем до 100 куб.м. При поискване 
можем да направим всякакъв тип резервоар за всякакъв обем. 

Поради сътрудничеството с различни производители на строителна техника и машини, ако искате 

да закупите друго оборудване, което не е в горната презентация, не се колебайте да ни изпратите 
заявка за оферта заедно с технически подробности. 

С надеждата за възможно бъдещо сътрудничество, не се колебайте да се свържете с нас и да 
посетите нашия уебсайт: www.echipamente-constructii.com.ro 

Управител 

Инж. Кристеа Богдан  
+4 0721 199 833  
pcristea.bogdan@gmail.com

http://www.echipamente-constructii.com.ro/
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EКИПИРОВКИ : 

 

 

1. ПНЕВМАТИЧНИ ОБТУРАЦИИ  ( СТОП БАЛОНИ ) 

2. ПОДПОРИ  ЗА БРЕГОВЕ ( СТОМАНА, АЛУМИНИЙ И ВЪРХУ СТЪЛБОВЕ) 

3. МЕТАЛНА ПОДПОРНА  КОСТРУКЦИЯ  ЛАРСЕН 

4. ПОМПИ И ПОМПЕНИ ГРУПИ  ( ЧИСТА ВОДА, ИЗПОЛЗВАНА, 
ПРОТИВОПОЖАРНА ) 

5. РЕЗЕРВОАРИ  ПОД/НАДЗЕМНИ ЗА  СКЛАДИРАНЕ 

6. ИНСТАЛАЦИИ ИГЛЕНИ ФИЛТРИ WELLPOINT 

7. ФИЛТРИ ПРОТИВ МИРИЗМА ШАХТИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОМПЕНИ 
СТАНЦИИ 

8. ГЕОТЕКСТИЛИ, ГЕОГРИЛОВЕ, ГЕОМЕМБРАНИ, ГЕОКОМПОЗИТИ 

9. ЛЮЛЕЕЩИ СЕ МАТРАЦИ 
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ПНЕВМАТИЧНИ ЗАТВОРИ  ( СТОП БАЛОНИ ) 

 
 

Пневматичните затвори са произведени от естествен каучук смесен със синтетичен и се употребява за 

тестовете за стегнатост на канализационните тръби, вода и газ, като е оптимално решение в много ситуации. 

За изпитвания под налягане се използват 2 затвора, един прост и един с байпас, през който се въвежда вода 

или въздух, в зависимост от вида на изпитването. 

Тестовете за плътност между 2 шахти могат да се направят и с помощта на 2 прости затвора, спирателни 
балони, между тях има шахтен отвор, през който се вкарва вода за пробите. 

Всички комплекти завори са оборудвани с комплекти за издуване и за тестване на тръбите. 
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Детайли и характеристики: 

• налични в широка гама от размери между 50мм и 3000мм 

• затворите са създадени за да издържат при налягания от  1.5 бара 

• вътрешно налягане за много добра адхезия вътре в тръбата 

• може да се използва за уплътняване на канализационни, водопроводни и газови тръби 

• произведени от каучук от високо качество за колко по-дълго времетраене 

 

 

Налични размери между DN 50 SI DN 3000 както следва: 

 

 

Код затвор Размер затвор Налягане 
надуване 

  
бар 

 
Многоизмерени затвори 

 

AB50100 DN 50-100 (2"- 4") 1.5 

AB70150 DN 70-150 (2,8"- 6") 1.5 

AB100200 DN 100-200 (4"- 8") 1.5 

AB150300 DN 150-300 (6"- 12") 1.5 

AB200400 DN 200-400 (8"- 16") 1.5 

AB200500 DN 200-500 (8"- 20") 1.5 
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ПРОМОЦИЯ : При поръчка на поне два пневматични затвора от всеки размер/модел ще получите безплатно  

надуваем маркуч от 10м. 

 

AB300600 DN 300-600 (12"- 24") 1.5 

AB5001000 DN 500-1000 (20"- 40") 1.5 

AB5001400 DN 500-1400 (20"-56") 1.5 

AB6001200 DN 600-1200 (24"- 48") 1.5 

AB6001600 DN 600-1600 (24"- 63") 1.5 

AB8002000 DN 800-2000 (32"- 79") 1.5 

AB12003000 DN 1200-3000 (48"-118") 1.0 

Затвори с BY- PASS 

APB501001 DN 50-100 (2"- 4") 1x1 /4" by pass 1.5 

APB701501 DN 70-150 (2,8"- 6") 1x1 /2" by pass 1.5 

APB701502 DN 70-150 (2,8"- 6") 2x1 /4" by pass 1.5 

APB1002001 DN 100-200 (4"- 8") 1x1" by pass 1.5 

APB1002002 DN 100-200 (4"-8") 2x1/4" by pass 1.5 

APB1503001 DN 150-300 (6"- 12") 1x2" by pass 1.5 

APB1503002 DN 150-300 (6"-12") 2x1" by pass 1.5 

APB2004001 DN 200-400 (8"- 16") 1x2" by pass 1.5 

APB2004002 DN 200-400 (8"- 16") 2x1" by pass 1.5 

APB2005001 DN 200-500 (8"- 20") 1x2" by pass 1.5 

APB2005002 DN 200-500 (8"- 20") 2x1" by pass 1.5 

APB3006001 DN 300-600 (12"- 24") 1x2" by pass 1.5 

APB3006002 DN 300-600 (12"- 24") 2x2" by pass 1.5 

APB50010001 DN 500-1000 (20"- 40") 1x2" by pass 1.5 

APB50010002 DN 500-1000 (20"-40" ) 1x4" by pass 1.5 

APB50010003 DN 500-1000 (20"- 40") 2x2" by pass 1.5 

APB50014001 DN 500-1400 (20"-56") 1x4" by pass 1.5 

APB60012001 DN 600 - 1200 (24"- 48") 1x2" by pass 1.5 

APB60012002 DN 600 - 1200 (24"- 48") 2x2" by - pass 1.5 

APB60012003 DN 600-1200 (24"-48") 1x4" by pass 1.5 

APB60016001 DN 600 - 1600 (24"- 63") 1x4" by-pass 1.5 

APB80020001 DN 800-2000 (32-79") 1x4" by-pass 1.5 

APB120030001 DN 1200-3000 (48"-118") 1x4" by pass 1.0 
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БРЕГОВИ ПОДПОРИ ( METАЛНИ, AЛУМИНЙЕВИ И ЛИНЕЙНИ ) 

В случай на разкопки, канализация и водоснабдяване, за ваша безопасност предлагаме системи за поддържане 

на бреговата линия, системи, комбинирани така, че да се осигурят разкопки с дълбочина от 2 метра до 9 метра, в 

зависимост от естеството на разкопаната земя. 

Металните панели са изработени от подсилена стомана, вътре са запълнени със стоманени пръти и са внесени от 
признат международен производител. 

За заинтересованите клиенти можем да предоставим и алуминиеви панели, които са много по-лесни за работа и 
могат да осигурят дълбочина до 4 метра. 

Също така, в зависимост от наличността, можем да про уебсайтдаваме и употребявано оборудване 
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MИНИ БОКСА 

 
 

Конструкцията на тези бокси, направена от правоъгълни тръби с различна дължина и дебелина от 

високоякостна стомана, дава възможност за заваряване с автоматика и роботи, което повишава качеството и 

безопасността на заваряването и значително намалява цената на продукта. Има възможност за използване на 

удължители за всички спрайтове, което благоприятства получаването на работна ширина до 2000 мм. Пълното тегло 

на боксата зависи от ползваната увеличеност и спрайтовете. 
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СИСТЕМИ ТОНКОЛОНИ ВЪРХУ СТЪЛБОВЕ 

Конструкциите на стълбове за осигуряване на линейните разкопки се основават на идеята за монтиране на 

двойните водачи (плъзгащи се релси), опънати със спрайтове, със стъпки, които ги свързват с панелите с помощта на 

крило, фиксирано в панела. 

Такова решение има много качества, много важни при изграждането на акведукти и не само. Тези конструкции 

позволяват изграждането в нашите опори на други конструкции, като например. устойчиви стени, основи или 

изпълнение на изолация на сгради. Използването на ролкови спрайтове позволява монтирането на тръби с голям 

диаметър, а неограничените възможности за използване на панели или сегментни стени позволява широкото им 

използване. 

Дължината на спрайта позволява да се осигурят разкопките дори до около 20 м ширина и използването на 

панели с дължина до 6,5 м позволява много лесна работа в канавката по време на монтирането на тръби, копаене или 

обновяване на акведукти, монтаж на сложни помещения, трансфер чрез изпомпване или резервоари от всякакъв вид. 

Разнообразието на панелите (дължина, височина, устойчивост), свързани със стените на сегмента, позволява 

избягването без сблъсъци или подземни конструкции без повреди. Тези конструкции са по-издръжливи от 

високоговорителите и не изискват използването на големи и тежки булдозери. 
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АЛУМИНИЕВИ БОКСИ И АЛУМИНИЕВИ СТАИ 
 

Алуминиевите опорни панели, които можем да сглобим в бокси и помещения за точни разкопки са изработени 

от технически алуминий с повишено съпротивление от специални затворени профили. Получава се изключително 

съпротивление, съпоставимо с това на стоманата (до 52,2 kN / m), но с много ниско тегло. Те могат да се 

експлоатират с мини багер или дори ръчно, поради теглото им и са много ефективни за бързи интервенции. 

Когато използвате ъглови стълбове, изработени от алуминий или стомана, с дължина от 1000 mm до 3000 mm, 

има възможност за получаване на помещение с безплатна конфигурация от алуминиеви панели, дадени в таблицата 

по-долу. Благодарение на специално проектираното ръководство, конструкцията позволява ограничаване на броя на 

спрайтовете и увеличаване на работния отвор. 
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МЕТАЛНА ПОДПОРНА КОСТРУКЦИЯ LARSEN 

 
Подпорната конструкция, известна и под наименованието подпорна конструкция Ларсен, e траверса  с раздел 

във форма на У или З и със заключващи глави. Подпорните конструкции /талпите/ могат да се вържат помежду си 

чрез сдвояване и образуват запечатано заграждение. 

Подпорните конструкции се използват в индустриални и инфраструктурни конструкции, като пътища, 

мостове, железопътни линии, подобрения и речни устройства, пристанищни конструкции, подобрения на земята. 

Приложенията  на стените от метални подпорни конструкции: 

• Защитни брегови / морски стени и прегради 

• Язовири за разбиване на вълни 

• Прегради - в строителството и опазването на околната среда 

• Язовири за предотвратяване на наводнения 

• Защита на бреговете при езера, блата и язове 

• Разграничаване / ограждане на зоните за заустване на подземни води 

За разлика от конвенционалните стомана, бетон, алуминий, дървени материали, язовирите от 

подпорни конструкции имат следните предимства: 

• Не ръждясват 

• Не гният 

• Не страдат от корозия 

• Те не се влияят от агресията на микроорганизмите във водата. 

Нашите продукти ви предлагат: 

• Широка област на употреба 

• Достъпност до мястото на изпълнение 

• Нисък обем и тегло по време на транспортиране 

• Кратко време за изпълнение 

• Отлично съотношение цена-стойност. 
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ПОМПИ И ПОМПОВИ ГРУПИ ( ИЗПОЛЗВАНА ВОДА, ЧИСТА ВОДА, ПРОТИВ 

ПОЖАР, НАПОЯВАНИЯ) 

 
Помпените агрегати са оборудване, предназначени за подаване на течаща вода до жилищни сгради, 

промишлени потребители, селскостопански ферми, канализации, водоснабдяване, противопожарни водоснабдителни 

системи, направени с хидранти или пръскачки, водоснабдителни системи за напояване и др.  

Помпените агрегати се състоят от 2 или повече електрически помпи, монтирани паралелно, напълно 

оборудвани със смукателни и нагнетателни колектори, клапани, насочващи клапани, превключватели за налягане, 

разширителни съдове (в някои приложения), опорна основа и контролен панел. 

Помпените агрегати работят автоматично, поддържайки постоянното налягане в системата, в случай на групи, 

оборудвани с преобразувател на налягане и честотен преобразувател, или в регулиран интервал, в случай на групи, 

оборудвани с превключватели за налягане за всяка електрическа помпа. 

За да осигурят необходимия консумационен поток, електрическите помпи влизат в действие и спират 

последователно, като по този начин се постига икономия на електроенергия, като работят само електрическите 

помпи, необходими за осигуряване на потока. В случай на групи, оборудвани и контролирани с преобразувател на 

налягане и честотен преобразувател, може да се получи линейно увеличение или намаляване на необходимия поток. 

При помпените групи, оборудвани и контролирани с превключватели за налягане, се получава увеличаване или 

намаляване на стъпките на необходимия поток, като броят на стъпките на потока е равен на броя на помпите от 

състава на групата. 

 Помпените агрегати се управляват от контролни и защитни панели, които осигуряват стартирането и 

спирането на помпите в автоматичен или ръчен режим, защита срещу липса на фаза, късо съединение или 

претоварване, минимално или максимално напрежение и защита срещу липса на вода. 
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ПРОТИВОПОЖАРНИ ГРУПИ ЗА ХИДРАНТИ 

Помпени агрегати за захранване на хидранти, изградени съгласно Нормата за пожарна безопасност на 
конструкциите - P118.  

Имат цялостно оборудване, съставено от 2 или 3 основни електрически помпи и евентуално пилотна 
електрическа помпа за поддържане на налягането във водоснабдителната инсталация на външните и вътрешните 
хидранти.  

Осигуряват автоматично каскадно стартиране на електрическите помпи в зависимост от изискването за вода, 
дадено от броя на пуснатите в експлоатация хидранти. Спирането на електрическите помпи може да се извърши само 
ръчно, съгласно Стандарт P118. 

Дебити между 20 и 500 м3 / час;  

Работно налягане между 2 и 20 бара. 

 
 
 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ГРУПИ ЗА  СПРИНКЛЕРИ /SPRINKLER/ 

 
Групи помпване за захранване на гасене на пожар с sprinklere, построени съобразно Европейски Норматив 

относно системите за гасене на пожарите с  sprinkler EN 12845. 

Са екипировки с цялостно оборудване, състоящо се от 1, 2 или 3 основни електрически помпи, резервна електрическа 

помпа и пилотна електрическа помпа за поддържане на постоянното налягане в "готовност" във водоснабдителната 

инсталация на спринклерните системи. 

Осигурява автоматично каскадно стартиране на електрическите помпи в зависимост от изискването за вода, дадено 

от броя активирани пръскачки. Електрическите помпи могат да се изключват само ръчно, съгласно стандарт EN 

12845. 

Дебити между 50 и 1000 м3 / час  

Работно налягане между 5 и 14 бара. 

 

http://www.echipamente-constructii.com.ro/


WWW.ECHIPAMENTE-CONSTRUCTII.COM.RO 
 

 

РЕЗЕРВОАРИ PEHD 

 

Басейните / резервоарите от HDPE са предназначени за съхранение на неагресивни или химически 

агресивни течности в съответствие със списъка с химическа якост на материала.  Монтират се над земята или под 

земята, в области, където дълбочината на замръзване е по-малка или равна на 0,8 m съответно 1,2 m.  

Описание 

Басейнът е изработен от полиетилен с висока плътност (HDPE). Тялото на басейна се получава от спиралната 

тръба с двойна стена, тип фигура или екструдирана полиетиленова плоча (PEHD100), а капаците са направени от 

екструдирана полиетиленова плоча. Басейнът се получава, чрез челно заваряване и екструзионно заваряване с 

добавяне на материал. Моноблочната конструкция на басейна и разтворът за запечатване на проходите (заварки, 

направени чрез екструзия с добавяне на материал) правят невъзможно проникването на вода. 

Продължителността на живота се изчислява на 50 години. 
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ИНСТАЛАЦИИ WELLPOINT / ИГЛЕНИ ФИЛТРИ 

Инсталацията Wellpoint е най-практичната и икономична система за временно спускане и 

контрол на подземните води, за извършване на земни изкопи на водоносни терени. 

Принципът на действие се състои главно в извличане на вода от недрата чрез набор от филтърни 

накрайници, вкарани в почвата на дълбочина на по-голяма от дълбочината на изкопа. 

Системата Wellpoint трябва да се поддържа в работно състояние 24 часа в денонощието през 

цялата операция. 

Познаването на спецификата на земята, върху която ще се експлоатира, е определящ фактор за 

точното идентифициране на необходимото количество материал и за знанието за 

продължителността на монтажа на инсталациите. 

 

Помпите и  Wellpoint 

Веригата помпа-Wellpoint трябва да се поддържа под налягане. Това се прави от смукателната 

помпа, която има вакумна помпа, способна да отстранява въздуха поради течове по време на 

инсталацията и абсорбирания с водата по време на спускането на подпочвените води. 

Типичните инсталации на системите  Wellpoint 

Mнозинство възможности за употреба на системите Wellpoint могат да бъдат резюмирани в 

следните три интервенционни типологии: 

• циклична система , 

• етапна система, 

• непрекъснати разкопки. 

Системата в цикъл 

Колекторът, в цикличната система, е монтиран по изкопания периметър, около зоната на 

разкопаване. Това е най-често срещаната типология, ако е необходимо да се направи непрекъсната 

фундаментна плоча. 
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Системата в етапи 

В случай в който трябва да се извършат разкопки, където е необходимо намаляване на нивото 

на висшото платно на 5,00-5,50м, трябва да се употребява система Wellpoint в етапи.Този метод 

изисква на първия етап да бъде инсталиран първи пръстен в системите Wellpoint, който, след като 

бъде стартиран, ще извърши първо спускане на подпочвените води. След това ще се извърши 

частичен изкоп, до дълбочината, установена от нивото на полученото платно. 

На дъното на частичния изкоп ще бъде монтиран втори пръстен на системата Wellpoint, който по-

късно ще понижи допълнително нивото на подпочвените води, което ще позволи изкопа да 

продължи, докато се получи желаната дълбочина. 

 Непрекъснати разкопки 

Понастоящем използвана за осигуряване на понижаване на нивото на подпочвените води при 

всички онези работи, при които се предвижда непрекъснат напредък, като например инсталирането 

на нови заровени тръби, системата Wellpoint ще трябва да осигури понижаване на нивото на 

подпочвените води вътре в зоната, където работи се, като във всеки случай се гарантира 

непрекъснатост на строителните работи в момента, в който обектът ще трябва да прогресира и да 

отвори нов фронт на изкоп. 
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ФИЛТРИ ПРОТИВ МИРИЗМА ШАХТИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОМПЕНИ 

СТАНЦИИ 
ПАСИВНИ ФИЛТРИ: 

Филтрите за контрол на миризмите NIXOR са надеждни, специализирани устройства, 

използвани на места, където миризмите имат отрицателно въздействие върху качеството на 

живот и здравето. Всички филтри NIXOR са разработени в инсталация строго по отношение на 

миризмите на канализацията на определено място.     

 Филтрите за пасивен контрол на миризмата NIXOR са просто и ефективно решение на 

проблема с миризмата от канализацията и помпените станции за отпадни води. Поради 

компактния дизайн монтажът им е лесен и бърз. Филтрите работят веднага след инсталирането. 

В зависимост от интензивността на миризмата се използват каталитични, въглеродни или 

биологични филтри. 

Филтрите за контрол на миризмата NIXOR се предлагат с три вида филтърни вложки, 

които могат да се използват взаимозаменяемо. Корпусът на филтъра е подходящ за всички 

видове филтърни вложки NIXOR.  

Каталитични филтри NIXOR-KAT 

Проектиран да неутрализира изключително тежки миризми на отпадъчни води, с много висока 

концентрация на сероводород (H2S) и амоняк (NH3). Те се характеризират с най-висока 

ефективност и продължителна работа, поради уникалната концепция, която включва 

двустепенна филтрация на газ в процеса на катализа. Допълнителен слой от специално 

разработен каталитичен въглерод, импрегниран с медни соли, ускорява химическата реакция. 

Филтри с карбон NIXOR-W 

Адаптиран за неутрализиране на силно концентрирани миризми на отпадъчни води. Чрез 

прилагане на активните съединения се увеличава абсорбционната способност на активния 

въглен на миризмите. Капацитетът за абсорбиране на киселинните пари, използван във 

филтърните вложки, е адаптиран за продължителна работа, като същевременно се поддържа 

висока ефективност. 

Биологични филтри NIXOR-BIO 

Биологичните филтри (биофилтри) имат избрана вложка за биомаса, произведена въз основа на 

сертифициран от QMS документ. Биофилтрите се характеризират с висока ефективност, като 

същевременно поддържат оптимална производителност. Вътрешен филтър за дренажи и 

отпадъци. 
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 Ние сме в състояние да проектираме и произведем филтри за контрол на миризмите с 

необичайни размери, за да отговарят на индивидуалната инсталация. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инсталиране на филтрите 
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АТИВНИ ФИЛТРИ: 

Употреба и експлоатация 

Активните филтри NIXOR се използват за неутрализиране на различни миризми в пространства с 

естествен или принудителен въздушен поток. Всяка инсталация е персонализирана, за да осигури 

оптимално решение и най-висока ефективност. Активните филтри се използват както за 

неутрализиране на миризми, отстранени от малки пространства, така и за големи индустриални 

комплекси. 

Cтроителство 

В зависимост от вида на инсталацията активните филтри се поставят в резервоари от пластмаса, 

неръждаема стомана или бетон. Строителните филтри и видът на филтриращата среда са 

адаптирани към изискванията и техническите условия на проектираната инсталация.  
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ГЕОГРИЛОВЕ, ГЕОКОМПОЗИТ, ГЕОТЕКСТИЛИ, ГЕОМЕМБРАНИ  
георешетка Fortrac 

Това е гъвкава моно или двуосна георешетка, изработена от полиестер с високи модули с 

изключително ниско пълзене. Използва се за реализация на опорни конструкции от армирана 

земя с ъгли на наклон до 90 °. Геогрилът се произвежда в стандартния диапазон с максимална 

якост на скъсване между 20 KN / m и 150 KN / m.      

 За специални проекти може да се произвежда с якост на разрушаване до 1000 KN / m. 

Георешетката Fortrac®, произведена от новото поколение полимери, Polivinialcool - PVA и 

Aramid, отваря неочаквани перспективи за реализиране на изключителни конструкции. Fortrac 

Geogrila е сертифициран от BBA - Британски съвет за съгласие - доказателство за качеството на 

този продукт. 

Приложения: 

- основните слоеве за изграждане на пътища, железопътни линии и летища; 

- изграждане на достъпни или горски пътища; 

- подпорни стени и много стръмни склонове; 

- рампи при мостове;; 

- стабилизация на наклоните; 

- звукови стени от армирана земя. 

Предимства: 

- висока якост на скъсване, съответстваща на намалено удължение;; 

- поради полимерно покритие, той е защитен срещу разрушаване по време на монтажа;; 

- забележително дългосрочно поведение поради ниско пълзене;; 

- устойчивост на действието на микроорганизми и химикали в почвата - както и на тази поради 

действието на ултравиолетовите лъчи;; 

- много добро сътрудничество с почвата за пълнене поради малките размери на окото на 

мрежата; 

- възможността за адаптиране на мрежовите мрежи към почвената гранулометрия;; 

- гъвкавост дори при ниски температури;; 

- висока производителност поради размерите на ролките. 
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Геоклетки Erocell 

Геоклетките Erocell са изработени от полиетиленови ленти, представляващи триизмерна структура 

за затваряне и укрепване. Изработени от пропусклив материал, филтриращи и със забележителни 

механични свойства, те образуват „пчелна пита“ с отворени клетки, които да се пълнят със земя, 

трошен камък или бетон. 

Геоклетките Erocell се използват за стабилизиране на повърхността на плъзгане и предотвратяване 

на ерозия поради дъжд, вода и вятър. 

Области за употреба: 

- контрол на повърхностната ерозия;  

- укрепване на земи с ниска носеща способност; 

- направа на облицовка на подсилените земни конструкции. 

Предимства: 

- пускат се в експлоатация много лесно; 

- - чрез затревяване геоклетките запазват естествения облик на склоновете. 

 

Асортиментът от геотекстил тип Terram е термично фиксиран нетъкан геотекстил и се 

използва специално за филтриране, отводняване и отделяне, като тези с висока 

пропускливост се използват за предотвратяване на запушване при строителството на пътища 

и железопътни линии. 

Приложения: 

- хидро строителство; 

- екологични депа за отпадъци; 

- крайбрежни защитни работи  

- пътни и железопътни работи; 

- хидротехнически работи. 

 

 

Геотекстили Terram 
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Геокомпозит HaTelit C 

Геокомпозитът HaTelit® C е резултат от над 30 години опит и подобрения на този продукт. 

Повишаването на съпротивлението на усилията за разтягане на асфалта се постига чрез поемане на 
хоризонталните усилия от геокомпозита, както и чрез разпределяне на концентрираните товари 
върху по-голяма повърхност. HaTelit® е гъвкав геокомпозит, изработен от битумен полиестер в 
завода, снабден от едната страна с много лек геотекстил. 

Ролята на геотекстила е да улесни изпълнението, осигурявайки перфектен контакт на геокомпозита с 
повърхността, върху която лежи. Колелата на разпределителя или самосвала вече не влизат в контакт 
с емулсията. 

При полагане и уплътняване на асфалта тънкият геотекстил изчезва, като по този начин позволява 
директното сътрудничество на старите и новите асфалтови слоеве. Явлението "плъзгане", 
специфично за армировката с твърди геокомпозити и дебел геотекстил, се елиминира. 

С физически характеристики, подобни на асфалта, този продукт работи заедно с еластична пътна 
настилка. 

Правилно монтиран, HaTelit® удължава живота на асфалтовата настилка с 3-4 пъти в сравнение с 
неармирана настилка. 

Предимства: 

 Много тънкият геотекстил позволява перфектно сътрудничество между асфалтовите слоеве. 

Продуктът може да поеме динамични натоварвания от над 5000 цикъла, без да претърпява промени. 

HaTelit® C позволява да се полага директно върху фрезована повърхност. Модулът на еластичност 

на влакната от HaTelit® С е много близък до този на асфалта. Асфалтът, подсилен с HaTelit, може да 

се смила, той може да се рециклира, изисквайки ниска консумация на битумна емулсия (0,5 Kg / 

кв.м). Геокомпозитът не изисква предварително напрягане и заковаване. 

Приложения: 

- консолидиране на съвместната зона при разширения; 

-  рехабилитация на циментобетонни пътни конструкции; 

- укрепване на нови асфалтови настилки; 

- защита срещу пукнатини. 
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Геомембрана 

Получава се чрез екструдиране-каландриране на полиетилен с висока плътност (HDPE). 

Геомембраната се произвежда в 10 варианта с дебелина между 0,75 и 3,0 mm с толеранс на 

размерите ± 5/100. Производственият процес се контролира по електронен път. Като суровина се 

използват също полиетилен с ниска плътност и полипропилен. 

Приложения: 

- хидроизолация на екологични складове; 

- хидроизолация на халите и басейните за съхранение на химически продукти; 

- хидроизолация на изкуствени канали или езера; 

- хидроизолация на резервоари за питейна вода; 

- хидроизолация на резервоари за масло; 

- хидроизолация на тунелите. 

Сътрудничещата компания произвежда геомембрани с ширина 5 m или 7 m и дължина 100 m, 150 m 

или 200 m за гладката мембрана и съответно 50 m или 100 m за грубата мембрана. Геомембраната 

за екологични складове може да бъде гладка, груба, структурирана или с шипове. Това създава 

възможност за полагане на стръмни склонове, като по този начин се увеличава капацитетът на 

складовете. 

Геомембрана със шпори - използва се за антикорозионна защита на бетонни повърхности. Чрез 

производствения процес мембраната се осигурява върху една от повърхностите на шпорите. Тази 

геомембрана е фиксирана върху кофража, след като при изливането на бетона шпорите ще 

постигнат перфектно закрепване в бетонната повърхност. Възможна е и последваща инсталация. 

 

Бентонитови матраци NaBento 

NaBento® е геокомпозит със съдържание на бентонитова глина, представляващ икономична 

алтернатива на традиционните глинени уплътнения.  

Продуктът е направен от 10 мм сандвич геотекстилен матрак, който затваря бентонитова глина 

вътре. 

Бенонитът може да бъде натрий, продуктът, наречен NaBento® RL-N, или калций, използван в 

продукта NaBento® RL-C. Количеството бентонит може да варира в зависимост от изискванията на 

проекта. 

Области за приложение: 

- екологични депа за отпадъци (с наклони до 1: 1,75);; 

- басейни за задържане; 

- хидроизолация на язовири или канали; 
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- хидроизолация на подпочвените води в пътни или железопътни конструкции;; 

- тунелна хидроизолация. Предимства: 

- зоната на припокриване е маркирана; 

- зоната на припокриване е снабдена с лепило, като по този начин се спестява бентонитов прах; 

- вариантът с грапава повърхност позволява хидроизолация на склонове с голям наклон; 

- - хидравличните свойства са постоянни и дълготрайни. 

 

Скален Модулиран Матрак 

Представлява гъвкава антиерозионна система, изработена от PP полипропиленова мрежа с 45 mm 

мрежа без възли. Чрез направата се правят отделения, които по-късно ще се запълнят с камъни. 

Матраците се припокриват или лежат един до друг, създавайки гъвкав елемент върху склона. 

Монтажът се извършва с помощта на напречна греда, която поставя матрака на желаното място, 

дори под вода. В зависимост от приложението, матраците могат да се комбинират със специален 

геотекстил за хидротехнически конструкции E 650. Тези системи могат да бъдат покрити с тревен 

матрак както за защита срещу вандализъм, така и за финалния аспект на работата. 

Когато се напълнят, матраците имат прибл. 400 - 500 кг / м2 в зависимост от естеството на скалите, с 

които са запълнени. 

Предимства: 

- гъвкавост; 

- възможност за полагане на леко пресечен терен; 

- не гние, не корозира и не е опасно за околната среда; 

- пропусклив е; 

- не изисква поддръжка; 

- лесно се изпълнява. 

 
Люлеещи се матраци 
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