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ParaLink™
GeomreÏe ParaLink™ majú plo‰nú ‰truktúru, ktorá je vytvorená z jednoosov˘ch
kompozitn˘ch geosyntetick˘ch pásov.
KaÏd˘ jeden pozdæÏny pás má polyesterové jadro s vysok˘m modulom elasticity
a nízkou prieÈaÏnosÈou. Polyesterové vlákna v˘stuÏe sú obalené v pevnom
a odolnom polyetylénovom plá‰ti. Jednotlivé pásy sú spojené nízko pevnostn˘mi
prieãnymi polyetylénov˘mi pásmi, ktoré dávajú geokompozitu tvar geomreÏe.
ParaLink™ je ‰tandardne vyrában˘ ako jednoosí v˘stuÏn˘ geokompozit, to
znamená, Ïe má vy‰‰iu pevnosÈ v jednom smere a je dostupn˘ v pevnostnom
rozsahu od 100 kN/m aÏ po koneãn˘ch 1350 kN/m.
Obojsmerná pevnosÈ môÏe byÈ dosiahnutá aplikovaním dvoch vrstiev ParaLinku,
uloÏen˘ch kolmo na seba.

ParaGrid™
GeomreÏe ParaGrid™ majú plo‰nú ‰truktúru, ktorá je vytvorená obojsmerne
uloÏen˘mi kompozitn˘mi geosyntetick˘mi pásmi.
Pásy sú zloÏené z jadra s vysok˘m modulom elasticity a nízkou prieÈaÏnosÈou.
Polyesterové jadrá sú obalené v pevnom a odolnom polyetylénovom plá‰ti.
ParaGrid™ má veºmi dobré obojsmerné pevnosti a je dostupn˘ v pevnostnom
rozsahu od 30 kN/m po 200 kN/m v hlavnom smere (pozdæÏnom) a od 5 po 100
kN/m v sekundárnom smere (prieãnom).

ParaDrain™
Geokompozit ParaDrain™ spája jedineãnú kombináciu vystuÏenia a drenáÏe.
Je vyrában˘ pouÏitím osvedãenej technológie v˘stuÏn˘ch geomreÏí ParaGrid™
v kombinácii s tepelne spájan˘mi netkan˘mi geotextíliami ako filtrami.
V˘stuÏná funkcia je zabezpeãovaná vysoko húÏevnat˘mi polyesterov˘mi vláknami
obalen˘mi v odolnom plá‰ti z polyetylénu, ktor˘ je profilovan˘ tak, aby poskytoval odvodÀovací kanál. Netkaná geotextília pôsobí ako filter, aby umoÏnila vode
z pórov uniknúÈ do odvodÀovacieho kanála zo zemnej kon‰trukcie, do ktorej je
produkt umiestnen˘. ParaDrain™ má veºmi dobré obojsmerné pevnosti a je dostupn˘ v pevnostnom rozsahu od 50 kN/m do 200 kN/m v hlavnom pozdæÏnom
smere a 5 alebo 15 kN/m v sekundárnom smere (prieãnom).
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ParaGrid™ je vhodn˘ pre technické aplikácie, kde sa vyÏaduje dlhodobá návrhová ÏivotnosÈ (50-120 rokov v závislosti na rozliãn˘ch platn˘ch predpisoch).
Typické aplikácie sú:
• vystuÏenie strm˘ch svahov; strmé svahy s geomreÏou ParaGrid™ môÏu byÈ
vystavané s pouÏitím rôznych typov pohºadovej strany podºa preferencie staviteºa.
• vystuÏenie segmentov˘ch tvárnicov˘ch stien; ParaGrid™ môÏe byÈ vyuÏit˘ v kombinácii s ak˘mkoºvek typom tvárnic.
• vystuÏenie nízkych násypov na mäkk˘ch, neúnosn˘ch zeminách na obmedzenie a usmernenie nerovnomerného sadania.
• vystuÏenie povrchov˘ch vrstiev; ParaGrid™ je ãasto vyuÏívan˘ ako v˘stuÏ
na stabilizovanie vrstiev zeminy na strm˘ch svahoch, náchyln˘ch na zosúvanie
(napr. prekr˘vanie skládok je najtypickej‰ou aplikáciou).

ParaGrid™

ParaDrain™ slúÏi na pouÏitie v tradiãn˘ch aplikáciách geomreÏí (podobne ako
ParaGrid™), ale v podmienkach, v ktor˘ch vystuÏená zemina má obzvlá‰È slabé odvodÀovacie vlastnosti. Takéto zeminy sú charakteristické vysok˘m obsahom
jemnozrnn˘ch ãastíc, ktor˘ch ‰myková pevnosÈ a schopnosÈ väzby s geomreÏou sú
nepriaznivo ovplyvnené prítomnosÈou vody.
Poskytnutím pravidelného usporiadania spoºahlivého odvodnenia umoÏÀuje ParaDrain™ vode zachytenej v zemine, aby sa r˘chlo rozpt˘lila. T˘mto ParaDrain™
umoÏÀuje vystuÏovanej zemine, aby r˘chlo získala pevnosÈ a zv˘‰ila sa jej schopnosÈ väzby s v˘stuÏou a t˘m stabilizovala zemnú kon‰trukciu r˘chlo a efektívne.
ParaDrain™ umoÏÀuje pouÏitie druhorad˘ch, menej vhodn˘ch násypov˘ch materiálov, ktoré by boli inak odstránené zo staveniska a nahradené vysoko kvalitnou
zeminou. ParaDrain™ je vhodn˘ pre aplikácie, kde je vyÏadovaná dlhodobá návrhová ÏivotnosÈ (50-120 rokov v závislosti na platn˘ch predpisoch); zvyãajne sa
vyuÏíva na vystuÏenie strm˘ch násypov˘ch svahov.

ParaDrain™

ParaLink™ je vhodn˘ pre technické aplikácie, kde sa vyÏaduje dlhodobá návrhová ÏivotnosÈ (50 -120 rokov v závislosti na rozliãn˘ch platn˘ch predpisoch).
Typické aplikácie sú:
• vystuÏenie násypov na neúnosnom (mäkkom) podloÏí.
• vystuÏenie násypov vybudovan˘ch nad oblasÈami náchyln˘mi na poklesy, prepadávanie; ak sa vyskytne pokles podloÏia, tak ParaLink™ vytvorí
„premostenie“ depresie a t˘m zachováva stabilitu násypu.
• vystuÏenie základov násypov zaloÏen˘ch na pilótach; ParaLink™ napomáha pri usmerÀovaní pôsobenia zaÈaÏení od násypu priamo na pilóty, takÏe podloÏie zná‰a zanedbateºné zaÈaÏenie, zvy‰uje sa stabilita a redukuje sa sadanie.
• vystuÏenie strm˘ch svahov ako hlavná v˘stuÏ v kombinácii
s v˘stuÏn˘mi blokmi Terramesh ® alebo ParaGrid™.

ParaLink™

modul el a st i c i t y, a t ì . Po lym é rn y p lá‰ È p o s k ytu je f yzick ú a c h em ic kú
bariéru voã i von ka j ‰ ie m u p ro s tre d iu , k to ré p re d s tav u je h ro z b u
pre v˘ kon n osÈ a t r va n liv o s È p ro d u k tu . Ja d ro a p lá‰ È sú v y b era n é
tak, ab y vy h ovova l i ‰ p e cif ick ˘m p o Ïiad a v k á m ko n ‰ tru kc ie.
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Vystuženie zeminy - Koncepcie
VhodnosÈ zemín pre vystuÏenie
Odpor proti vytiahnutiu po 12 hodinách

Sila (N)

Vo v‰etk˘ch zeminách poãas ‰mykovej deformácie vzniká Èahové napätie, takÏe umiestnením vystuÏenia v správnej orientácii je zemine
poskytnutá potrebná Èahová pevnosÈ.
Z toho vypl˘va, Ïe v‰etky druhy zemín môÏu byÈ vystuÏované.
Av‰ak stabilizovanie kvalitnej nesúdrÏnej zrnitej zeminy si vyÏaduje
oveºa menej vystuÏovania ako pri nevhodnej ílovitej zemine. Toto
je dôvodom, preão sú zhutnené nesúdrÏné zrnité materiály ‰tandardn˘m kon‰trukãn˘m prvkom pre aplikácie vystuÏovania zemín.
V˘znamnou moÏnosÈou, pre vystuÏovanie súdrÏn˘ch, poväã‰ine nevhodn˘ch zemín je pouÏitie geokompozitu ParaDrain™.

ParaGrid™
ParaDrain™

Posunutie (mm)

Správanie sa geosyntetick˘ch v˘stuÏí
pri dlhodobom zaÈaÏení
Existujú ‰tyri hlavné poÏiadavky na geosyntetické
v˘stuÏné materiály:
PevnosÈ
- Poãiatoãná pevnosÈ (nominálna pevnosÈ pri pretrhnutí)
- Redukcia poãiatoãnej pevnosti v dôsledku po‰kodenia
pri in‰talácii
- Upravenie poãiatoãnej pevnosti spôsobené krípov˘m chovaním sa
geomreÏe
- Vplyv teploty na krátkodobé a dlhodobé mechanické vlastnosti

TuhosÈ
- Poãiatoãné predæÏenie zhodné s poÏiadavkami pouÏiteºnosti vystuÏenej zemnej kon‰trukcie
- Vplyv po‰kodenia pri in‰talácii na priebeh vlastností predæÏenia
produktu
- Vplyv krípu na dlhodobé vlastnosti predæÏenia
- Vplyv teploty na krátkodobé a dlhodobé mechanické vlastnosti

OdolnosÈ
- Vplyv ultrafialového Ïiarenia
- Vplyv oxidácie na polyolefíny (PP a PE)
- Vplyv hydrol˘zy na polyester

Spolupôsobenie
- V závislosti od typu zeminy
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Návrhová Èahová pevnosÈ
Maximálna návrhová Èahová pevnosÈ (T návrh), ktorú v˘stuÏ poskytuje
aj na konci plánovanej Ïivotnosti pri danej navrhovanej teplote môÏe
byÈ vypoãítaná zo vzorca:

T

návrh

=T

kde: T nominál je nominálna Èahová pevnosÈ pri pretrhnutí kore‰pondujúca s krátkodobou mechanickou pevnosÈou;
F kríp je bezpeãnostn˘ faktor spôsoben˘ krípov˘m (=creep) správaním
pri stanovenej návrhovej Ïivotnosti a Fm je bezpeãnostn˘ faktor závisiaci na samotnom produkte a na vplyvoch kon‰trukcie a prostredia.

nominál

f kríp x fm

fm = fm1 x fm2

faktory t˘kajúce sa skutoãn˘ch
vlastností materiálu
fm1= fm1 1 x fm1 2

fm1 1
dôslednosÈ v˘robného
postupu
fm11 = fm111 x fm112

fm1 11
nevhodné audity
riadenia kvality

fm1 12
geometrické
tolerancie geomreÏí

faktory t˘kajúce sa vplyvov
kon‰trukcie a prostredia
fm2= fm21 x fm22

fm1 2
extrapolácia dát získan˘ch
skú‰kami
fm12 = fm1 21 x fm1 22

fm121
dôveryhodnosÈ
vyhodnotenia
‰tatistick˘ch
parametrov

fm21
po‰kodenia pri
in‰talácii
fm21 = fm2 11 x fm2 12

fm122
extrapolácia
‰tatistick˘ch údajov
pre dlhodobé hodnoty

fm211
krátkodobé vplyvy
po‰kodenia pri
in‰talácii

tn

t4
t3
t2
t0

t1

fm212
dlhodobé vplyvy
po‰kodenia pri
in‰talácii

σn

σ4
Pretvorenie

Pri väã‰ine polymérnych materiálov sa teploty okolia zhodujú alebo
sú blízke ich viskózno-elastickej fáze. T˘m sa kríp stáva závaÏn˘m
ãiniteºom pri stanovovaní dlhodob˘ch vlastností vystuÏenia.
Vlastnosti napätie/pretvorenie/ãas (pri kon‰tantnej teplote) v˘stuÏn˘ch geosyntetík môÏu byÈ zobrazené pomocou trojrozmerného
grafu s napätím, pretvorením a ãasom na jednotliv˘ch osiach. Premietnutím tohto priebehu grafu do kaÏdej z troch rovín získame informácie poÏadované pre správny návrh.

fm22
environmentálna agresivita
zeminy na geomreÏu
(ph a pod.)

σ3
σ2
σ1
σ0

Na
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pät

ie

âas

Hlavné vlastnosti produktov
Krípové chovanie

OdolnosÈ voãi po‰kodeniu pri in‰talácii

Kríp je zv˘‰enie predæÏenia materiálu pri dlhodobom kon‰tantnom
zaÈaÏení; na ktoré v˘razne vpl˘va teplota.
Dlhodobá v˘konnosÈ geosynetík je vysoko závislá na krípovom chovaní sa daného materiálu.
Poãas návrhovej Ïivotnosti 100-120 rokov si môÏu Paraprodukty
udrÏaÈ viac ako 64% ich poãiatoãnej pevnosti; v porovnaní s polyolefinick˘mi v˘stuÏami (polypropylénov˘mi alebo polyetylénov˘mi geomreÏami alebo textíliami) identickej nominálnej pevnosti, dokáÏu
odolaÈ o 50% väã‰iemu zaÈaÏeniu.

Vysoko húÏevnaté polyesterové vlákna Paraproduktov sú chránené
odoln˘m a trvanliv˘m polyetylénov˘m obalom, ktor˘ zabraÀuje, aby
boli zaÈaÏované vlákna po‰kodené poãas in‰talácie.
Paraprodukty sú odolné voãi de‰truktívnym silám pôsobiacim poãas
relevantnej in‰talácie so zanedbateºn˘mi stratami na pevnosti. Na
rozdiel od niektor˘ch textílií a mreÏí pouÏívan˘ch na vystuÏovanie,
ktoré stratia aÏ do 60% ich primárnej pevnosti poãas v˘stavby kvôli
ich exponovanej nechránenej ‰truktúre.

40

60 rokov
120 rokov

5 rokov

1 rok

1 deÀ

1 hodina

% poãiatoãnej Èahovej pevnosti

100

60 rokov
120 rokov

5 rokov

1 rok

1 t˘ÏdeÀ
1 mesiac

1 deÀ

1 hodina

Polyetylénov˘ vonkaj‰í obal (plá‰È) materiálov Paraproduktov poskytuje najlep‰iu ochranu pred chemick˘m vplyvmi.
Zatiaº ão polyesterové jadro je vysoko odolné voãi chemickej degradácii, vonkaj‰í obal poskytuje dodatoãné zabezpeãenie tak, Ïe geomreÏa bude naìalej úãinná poãas celej návrhovej Ïivotnosti v t˘ch
najnepriaznivej‰ích podmienkach spájan˘ch s odpadov˘mi materiálmi a staveniskami na tzv. “brown field”.

1 t˘ÏdeÀ
1 mesiac

OdolnosÈ produktu

90
80
70

Polyester
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Polypropylén
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30

HDPE
polyetylén

âasov˘ priebeh pevností polymérov pri 20°C
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Polyester
pouÏívan˘
v geomreÏiach

5
0
0

2

4

6

8
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Log ãasu (sek)

PredæÏenie polymérov pri 20°C pri 30%
nominálnej pevnosti pri pretrhnutí

90

ParaGrid
Tkané geomreÏe
Extrudované polypropylénové
geomreÏe

80

70
Geotextílie
60

0

60

120

Maximálna veºkosÈ zrna násypového materiálu (mm)

Zachovaná pevnosÈ po in‰talácii
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Certifikácie produktov
ParaLink™ BBA certifikácia
• Zmluvn˘ certifikát ã. 03/4065 sa t˘ka geokompozitn˘ch produktov
ParaLink™ pouÏívan˘ch na vystuÏenie podloÏia pod diaºniãn˘mi
násypmi vystavan˘mi na:
- neúnosn˘ch, mäkk˘ch základov˘ch zeminách
- pilótov˘ch základoch
- územiach náchyln˘ch na poklesávanie.

ParaGrid™ BBA certifikácia
• Zmluvn˘ certifikát ã. 98/R098 pre komunikácie a mosty sa t˘ka
geokompozitov ParaGrid™ pouÏívan˘ch ako v˘stuÏ v násypoch so
sklonom svahu aÏ do 70°.
• Zmluvn˘ certifikát ã. 03/4032 sa t˘ka vystuÏovania vertikálnych
múrov pre systémy oporn˘ch múrov ParaGrid™.

CE znaãka zhody
• Sortiment Paraproduktov spæÀa smernicu stavebn˘ch produktov –
Smernica rady 89/106/EEC ako v˘stuÏn˘ materiál - R – v súlade
s EN13249, EN13250, EN13251, EN13253, EN13255, EN13257,
EN13265.

7

Strmé svahy
Budovanie svahov použitím
Paraproduktov
Pre budovanie strm˘ch svahov s pouÏitím Paraproduktov sú dostupné rôzne metódy.
Typ pouÏitej úpravy pohºadovej ãasti svahu prevaÏne závisí na preferencii staviteºa a poÏadovanej estetike svahu.

• ‰tandardné obalenie vrstiev
Tento spôsob môÏe byÈ pouÏit˘ pri väã‰ích vertikálnych vzdialenostiach geomreÏí, kde v˘sledn˘ tvar pripú‰Èa mierne zakrivenie
vrstiev ãela svahu.
Takto je vytvoren˘ prirodzenej‰ie vyzerajúci svah s variabiln˘m
zloÏením zelene podºa sveteln˘ch a vlhkostn˘ch podmienok.

• Trvalo zabudované debnenie (Terramesh ®)
Trvalo zabudované debnenie na ãelnej strane poskytuje v˘razné
zv˘‰enie r˘chlosti v˘stavby a pravidelnú, rovnú pohºadovú stranu.
Táto forma v˘stavby je ideálne vhodná tam, kde si projektant
Ïelá dosiahnuÈ trávnatú úpravu s minimálnymi odch˘lkami v pozdæÏnom smere.

• Rie‰enie Para-Mesh
Ideálne rie‰enie navrhnuté spoloãnosÈou Maccaferri, ktoré spája v˘hody kombinovaného vyuÏitia Paraproduktov s oceºov˘mi
blokmi Terramesh ®. Materiály Paraproduktov poskytujú potrebnú pevnosÈ na zabezpeãenie celkovej stability kon‰trukcie, zatiaº
ão aplikované bloky Terramesh ® slúÏia ako sekundárna v˘stuÏ
a trvalé debnenie maximalizujúce r˘chlosÈ v˘stavby.
Systém sa odporúãa pre vysoké kon‰trukcie.

Green Terramesh®
bloky slúžiace ako
sekundárna výstuž
a trvalé debnenie

Vystuženie Paraproduktmi slúžiace
ako primárne vystuženie; typické
materiály ParaLink™ alebo ParaGrid™
- ParaDrain™ s ťahovou pevnosťou nad
150 kN/m
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• Technológia zemn˘ch vakov
Pohºadová ãasÈ kon‰trukcie môÏe byÈ vybudovaná pouÏitím
zemn˘ch vakov s otvorenou sieÈovinou naplnen˘ch vhodnou
vopred osiatou zeminou. Toto umoÏÀuje presné umiestnenie vakov
ãela, ão dovoºuje tvarovanie svahu s vysok˘m stupÀom presnosti.

• Plytké svahy
VystuÏené svahy s men‰ím sklonom ako 45° môÏu byÈ
naprojektované bez systémov obaºovaného ãela alebo
trvalého debnenia. V tak˘chto prípadoch môÏe byÈ na
svah natiahnutá trojrozmerná protierózna vystuÏená
rohoÏ (MacMat) v ãase koneãného naná‰ania vrchnej
vrstvy zeminy, aby zabraÀovala povrchovej erózii pôdy
a podporovala rast vegetácie.

ZníÏenie nákladov na kon‰trukciu

Environmentálne v˘hody

• VystuÏené zemné kon‰trukcie poskytujú praktické rie‰enie
pre stavby strm˘ch svahov bez vzniku dodatoãn˘ch nákladov
spojen˘ch s konvenãn˘m oporn˘m múrom. VystuÏen˘ strm˘ svah
spravidla bude stáÈ menej neÏ polovicu nákladov na konvenãn˘
oporn˘ múr.
• V˘stuÏn˘ geokompozit ParaDrain™ umoÏÀuje pouÏitie
druhorad˘ch, menej vhodn˘ch zemín. T˘mto sa zniÏujú náklady na
zabezpeãenie kvalitného násypového materiálu a takéto rie‰enie
je realizovateºné s ak˘mkoºvek miestne dostupn˘m v˘plÀov˘m
materiálom.

• Rie‰enia s Paraproduktami zniÏujú nároky na vyuÏívanie
neobnoviteºn˘ch materiálov pouÏívan˘ch pri budovaní
betónov˘ch kon‰trukcií.
Okrem toho, vystuÏené zelené svahy minimalizujú vizuálne
naru‰enie okolitého prostredia a poskytujú vhodné
prostredie pre faunu a flóru.

Tradičný oporný múr

Vystužený svah
• 50%zníženie nákladov
• upravené čelo
• environmentálne
vhodnejšie riešenie
Tradičný plytký svah

Absorpcia hluku
Tradičný plytký svah

Vystužený svah
zväčšenie
užívateľného
územia

Zdokonalená
redukcia hluku

Vystužený svah
znížený záber
pôdy
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Násypy s vystuÏením podloÏia, zakladané na
neúnosn˘ch, mäkk˘ch podloÏiach sú “krátkodobé
v˘stuÏné aplikácie” s obmedzen˘m úãinkom krípu.
Veºmi vysoká pevnosÈ a nízke redukãné faktory
robia ParaLink™ ideálnym na pouÏitie ako v˘stuÏ
v tak˘chto aplikáciách.

Obdobie v˘stavby
ZaÈaÏenie geomreÏe
T

Vystuženie podložia

T,

‰myková pevnosÈ
podloÏia násypu
âas
Násyp s vystuÏen˘m podloÏím na mäkk˘ch
základov˘ch zeminách

VystuÏené kon‰trukcie budované nad oblasÈami náchyln˘mi na
poklesávanie alebo kon‰trukcie zakladané na pilótov˘ch
základoch sú návrhové “aplikácie s dlhodob˘m vystuÏením”.
V oboch prípadoch musí v˘stuÏ ParaLink™ zaruãovaÈ dlhodobé
‰trukturálne správanie a spæÀaÈ poÏiadavky projektu.
Materiály ParaLink™ boli vyuÏité pri tak˘chto aplikáciách
od 80-tich rokov a existuje ‰iroká databáza úspe‰n˘ch
aplikácií, demon‰trujúcich efektívnosÈ a vysokohodnotn˘
v˘kon geomreÏí ParaLink™;
ParaLink™ je BBA certifikovan˘ na vyuÏitie ako
bazálna v˘stuÏ v dôleÏit˘ch stavbách ako sú napr.
diaºniãné násypy.

Obdobie v˘stavby
ZaÈaÏenie geomreÏe
T

T,

âas
Násypy s vystuÏen˘m podloÏím na pilótach

ZaÈaÏenie geomreÏe
T

Obdobie v˘stavby
T,

Tvorenie depresií
Nevykonaná sanácia

Vykonaná sanácia

âas
VystuÏenie podloÏia násypov s „premostením“ depresií

ZníÏenie nákladov na kon‰trukciu
• ZaloÏenie násypov na vystuÏenom podloÏí poskytuje praktické
rie‰nie pri zakladaní na neúnosn˘ch, mäkk˘ch zeminách.
Hlavn˘m aspektom pre zníÏenie nákladov je ãas v˘stavby,
u‰etren˘ oproti alternatívnym sanaãn˘m opatreniam
(napr. v˘mena podloÏia).
PouÏitie ParaLink™ v spojení s pilótami zniÏuje náklady
na betónovú ãasÈ rie‰enia a umoÏÀuje, aby boli násypy
budované do akejkoºvek v˘‰ky neobmedzenou
r˘chlosÈou v˘stavby.
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Návrhový softvér Maccaferri
Na pomoc projektantom spoloãnosÈ Maccaferri vyvinula ‰kálu
uÏívateºsk˘ch softvérov urãen˘ch pre aplikácie vystuÏenia zemín.
Pre kaÏdú aplikáciu vystuÏenia podloÏia bol vyvinut˘ softvér, ktor˘
umoÏÀuje – podºa návrhov˘ch kritérií uveden˘ch v technickej
ãasti 8 v BS 8006 – definovaÈ vhodn˘ typ geomreÏe ParaLink™
potrebnej v podloÏí násypu.
Oveºa komplexnej‰í a sofistikovanej‰í je softvér MAC.ST.A.R.S.,
ktor˘ umoÏÀuje previesÈ veºké mnoÏstvo stabilitn˘ch anal˘z
pouÏitím rozliãn˘ch typov vystuÏenia (oceºové ako Terramesh ®
a syntetické ako ParaGrid™, ParaLink™, ParaDrain™) v spojení
s ak˘mkoºvek typom zemín a okolit˘ch podmienok.
Tento program bol plne overen˘ celou sériou testov a je
v skutoãnosti jedn˘m z najsilnej‰ích softvérov dostupn˘ch na
trhu pre anal˘zu stability.

Riadenie kvality & Výskum a vývoj
Rozsiahle poãítaãom riadené testy sú vykonávané, aby urãili
podstatné vlastnosti polyesterov˘ch vlákien pred v˘robou. Kontrola
kvality priamo na linke a pov˘robné testovanie zabezpeãuje,
Ïe vlastnosti materiálu spadajú pod prísne v˘robné tolerancie.
Rozsiahly v˘skum a v˘voj bol podstúpen˘ rôznymi laboratóriami
a univerzitami po celom svete, aby sa ohodnotili v˘kony
rozliãn˘ch Paraproduktov. Podrobné ‰túdie drenáÏnych vlastností
ParaDrain-u s anglicko-ãínskym ílom vykonané Univerzitou
z Newcastle, ktorá naprojektovala ‰pecifické zariadenie na
meranie r˘chlosti disipácie pórovej vody a odpor voãi vytiahnutiu
geomreÏe ParaDrain™ v rozliãn˘ch podmienkach.

Profil spločnosti
Officine Maccaferri

ANY REPRODUCTION, INCLUDING PHOTOCOPY, FILM AND MICROFILM, IS FORBIDDEN. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE.

Krátko po svojom založení v roku 1879 sa spoločnosť Officine
Maccaferri stala celosvetovo známa vďaka rozvoju a vývoju technológií
v oblasti kontroly erózie a vystužených konštrukcií. S postupom času sa
spoločnosť inovovala a rozvinula natoľko, že je dne spoľahlivým partnerom pre komplexné enviromentálne a inžinierske staviteľstvo.
Technologické inovácie sú výsledkom nepretržitého nasadenia, ktoré
spolu so skúsenosťami a technickým know-how umožnili skupine Maccaferri dosiahnuť vysokú úroveň výkonnosti. Našimi všestrannými
riešeniami sa snažíme plniť špecifické požiadavky našich zákazníkov
a zároveň zachovať trvalo udržateľnú rovnováhu životného prostredia.

Poradenstvo a partnerstvo
Spoločnosť Maccaferri ponúka svojim zákazníkom skutočné partnerstvo, ktoré presahuje rámec iba prostej dodávky výrobkov. Maccaferri
je partner, ktorý pracuje so svojim zákazníkom od úplného začiatku.
Spoločnosť je spoľahlivým partnerom vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu produktov vysokej kvality.
Naše všestranné riešenia, ktoré sú prispôsobené miestnej situácii, ako
aj naše technické know-how, zdokonaľujeme každým projektom pri
spolupôsobení viacerých faktorov (výrobok, skúsenosť a inovatívny prístup).
Spoločnosť Maccaferri sa zaoberá každým projektom samostatne s cieľom identifikovať, vyriešiť a uspokojiť všetky aktuálne potreby zákazníka. Takýto prístup nám prináša benefity, ktoré sa zhodnocujú až
s časovým odstupom.

Organizačná štruktúra
Maccaferri skúma, navrhuje a vyvíja nové riešenia pre výstavbu, eróznu ochranu a stabilizáciu zemín vo viac ako 100 krajinách sveta. Naša
organizačná štruktúra bola navrhnutá tak, aby spĺňala globálne i lokálne podmienky. Tvoria ju dcérske spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty
a riešenia po celom svete, čo umožňuje spoločnosti byť flexibilnejšou,
rozptýlenejšou a efektívnejšou na neustále meniacom sa trhu.
Spoločnosť Maccaferri je prítomná všade vo svete, čo jej umožňuje prostredníctvom riešenia problémových situácií nachádzať a zavádzať nové
know-how, a tým zavádzať inovácie do doterajších riešení existujúcich
na trhu. Rovnaký cieľ má tak materská spoločnosť v Taliansku, ako aj
jej európske dcérske spoločnosti. Spoločnosť rozvíja svoje aktivity na
piatich kontinentoch prostredníctvom viac ako 60-tich pobočiek. Tam,
kde spoločnosť nemá priame zastúpenie, pôsobí prostredníctvom siete
distribútorov na všetkých kontinentoch, a tak trh nepriamo sleduje.

Obchodno – technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 20 24 00 56, Fax.: +421 2 20 24 00 60
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

