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WYCIERACZKI Z ODWODNIENIEM

ODWODNIENIA LINIOWE – KORYTKO ODWADNIAJĄCE
W wielu przypadkach w obiektach o dużej częstotliwości wejść (od 1000 do 5000 osób dziennie) wniesione do
obiektu błoto pośniegowe zalewa przestrzeń wnęki maty i w tej sytuacji zasadnym jest montaż prostego
urządzenia, które wyprowadzi wodę na zewnątrz budynku. Do tego celu stworzyliśmy lekkie, łatwe w montażu,
a przede wszystkim stabilne (w przeciwieństwie do oferowanych wanien innych producentów) korytko z blachy
ocynkowanej, lutowane z odpływem miedzianym o różniej średnicy od 28 mm do 50 mm. Poprzez swoją
konstrukcję i ułożenie poprzeczne do profili maty konstrukcja drenująca wodę odporna jest na bardzo duże
obciążenia dynamiczne.
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Wymiary i sposób montażu standardowego korytka odwadniającego wewnątrz obiektu
pod matą czyszczącą

http://bela.com.pl/dwg/wymiary-i-montaz-korytka-odwadniajacego.dwg

Montaż korytka w jastrychu cementowym

http://bela.com.pl/dwg/Montaz-korytka-wycieraczka-zewnetrzna.dwg
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MATA NA KRACIE WEMA – ODWODNIENIE PŁASZCZYZNOWE

Zastosowanie kraty Wema jako elementu konstrukcyjnego dającego „piwniczkę” pod zewnętrzną matą
czyszczącą daje gwarancję długiego gromadzenia brudu i śniegu bez obowiązku notorycznego czyszczenia
wejścia. Ułożenie kraty Wema bezpośrednio na płaskiej, równej, wypoziomowanej płaszczyźnie zapewnia
stabilność systemu i umożliwia zastosowanie kraty Wema o płaskownikach nośnych małych przekrojów
(25x3mm). Na tak stworzony system może najechać samochód osobowy nie wyginając żadnego z używanych
elementów. Gromadząca się woda deszczowa i pośniegowa spłynie bez stosowania spadków do stworzonego
w dolnej płaszczyźnie odpływu.
Stosowanie kraty Wema na zewnątrz daje w małych i średnich wejściach możliwość raz w roku wyczyszczenia
przestrzeni pod matą.

Sposób montażu wycieraczki zewnętrznej na kracie Wema z drenażem w teren

https://www.bela.com.pl/dwg/Sposob-montazy-wycieraczki-na-kracie-Wema-z-drenazem-w-teren.dwg
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Sposób montażu wycieraczki zewnętrznej na kracie Wema – odpływ z syfonem

https://www.bela.com.pl/dwg/sposob-montazu-wycieraczki-na-kracie-Wema-odplyw-z-syfonem.dwg

Sposób montażu wycieraczki zewnętrznej na kracie Wema z korytkiem odwadniającym

https://www.bela.com.pl/dwg/Sposob-montazu-wycieraczki-na-kracie-Wema-z-korytkiem-odwadniajacym.dwg
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WANNA ZAMKNIĘTA Z ODPŁYWEM DO KANALIZAC JI

Wanna gromadząca wodę deszczową, stosowana pod wycieraczkami o dużym natężeniu ruchu, wykonana w
ekonomicznej wersji z kątownika ocynkowanego 50x50x3 mm z zamkniętym podłożem wykonanym z blachy
ocynkowanej 0,8 mm. W blasze wykonuje się dowolny otwór pozwalający na montaż syfonu odpływowego.
Dla utrzymania stabilności konstrukcji oraz nośności do 2 ton na koło przez wycieraczkę może przejechać
dowolny pojazd. Zamknięte wanny z zastosowaniem kraty Wema wykonujemy w dowolnych wielkościach lub
pożądaną przestrzeń dzielimy na mniejsze elementy. Urządzenia te w pełni zaspakajają potrzeby ruchu
pieszego, są trwałe i gwarantuję wieloletnie użytkowanie. Bez problemowe też jest ich czyszczenie przez
odjęcie poszczególnych warstw tj. najpierw zrolowanie wycieraczki aluminiowej, następnie podniesienie kraty,
a później oczyszczenie podłoża wanny oraz syfonu.
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https://www.bela.com.pl/dwg/Sposob-montazu-wycieraczki-na-krata-Wema-wanna-zamknieta-z-odplywem.dwg

WYCIERACZKA – OCYNKOWANA KRATA KARBOWANA NA
KONSTRUKCJI NOŚNEJ
System metalowych, ocynkowanych krat o dużej nośności został stworzony na potrzeby wstępnego
czyszczenia w centrach handlowych oraz sklepach o dużej frekwencji klientów. Poprzez zastosowanie
karbowanej kraty pomostowej unika się możliwości poślizgnięcia. System ten osadzony na ramie nośnej
z kątownika ocynkowanego 50x50x3 mm połączonego poprzeczką odporny jest na przejazd samochodów.
Głębokość posadowienia ok 10 cm umożliwia roczną częstotliwość czyszczenia zawartości. System
zaopatrzony jest w śruby antykradzieżowe i posiada wymiary 120x100 cm. Możliwe jest stosowanie wielu
modułów połączonych.
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Krata karbowana na konstrukcji wzmocnionej

https://www.bela.com.pl/dwg/DETAL-KRATA-KARBOWANA.dwg
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ZDJĘCIA Z MONTAŻY MATY NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ

Montaż konstrukcji maty zamontowanej nad wnęką – Jelenia Góra, centrum handlowe

Montaż kraty Wema na konstrukcji – centrum handlowe

Montaż wycieraczek na kratach wema – Stalowa Wola, centrum handlowe
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