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pagrindinės sudedamosios dalys
Visą GEOWEB® šlaitų ir krantinių apsaugos sistemą 
gali sudaryti šios dalys:

• GEOWEB® tinklas

• Užpildo medžiagos

•  Polimerinės virvės

• atRa® tvirtinimo detalės

• atRa® inkarai

• atRa® Jungimo detalė

•  Dirbtinės velėnos dangos

• Geotekstilė

•  Drenažui skirti gaminiai

•  Geomembrana

•  armavimo detalės

Šios sudedamosios dalys gali būti panaudotos, norint 
palengvinti ir pagreitinti statybą arba atsižvelgiant 
į techninius reikalavimus.

VirVės 
Virvės gali būti skirtingo tamprumo, kuris priklauso nuo 
projekto reikalavimų:

•  Suteikia papildomą stabilumą, esant gravitacinėms, 
hidrodinaminės ir plūdrumo jėgoms.

•  Ypatingai veiksmingos, esant aukštai ir intensyviai vandens 
tėkmei, arba kai geomembranos sluoksnis ar kietas 
dirvožemis / uolos neleidžia panaudoti armavimo medžiagų. 

AtrA® iNKArAi 
Presto atRa® inkarai sutaupo laiką ir medžiagas, 
įrenginėjant GEOWEB® sistemą. (1) 

•  lengviau valdomi nei "J" formos inkarai; gerokai 
pagerina instaliavimo našumą.

•  Virvės ir atRa® inkarai atlieka papildomą 
sujungimą, padedantį atlaikyti slenkančių 
ir / arba keliančių jėgų poveikį. (2)

•  Specialūs gręžimo prietaisai gerokai pagreitina 
inkarų pritvirtinimą.

AtrA® tVirtiNiMO DEtALė 
atRa® tvirtinimo detalė, tai mechanizmas, kuris 
tolygiai paskirsto apkrovas. Detalė prijungiama prie 
virvių tam tikruose taškuose. (3) 

sistemos sudedamosios dalys
AtrA® JuNgiMO DEtALė 
Skirta pagreitinti bei palengvinti 
GEOWEB® lakštų sujungimą. atRa®  
jungimo detalė sumažina rangovo 
darbų išlaidas ir suteikia tris kartus 
stipresnį sujungimą. (4)

GEOWEB® tinKlaS
PASIRINKTAS 

UŽPILDAS
ViRVĖ

atRa® 
tViRtinimO DEtalĖ

GEOtEKStilĖ

APSAUGOTA SANKASA

VaiZDaS iŠ PRiEKiO PJŪViS

1. atRa® inkaras
2. atRa® inkaras su virve
3. atRa® tvirtinimo detalė
4. atRa® Jungimo detalė

siūlomos paslaugos

PAsLAugOs: 
Projekto įvertinimo paslaugos: mes analizuojame 
specifinius projekto poreikius ir kiekvienam projektui 
teikiame rekomenduotinus preliminarius pasiūlymus.  

Statybos paslaugos: Kvalifikuotų specialistų pagalba 
gali būti teikiama statybos parengimo ir pradinio 
instaliavimo etape.  

Presto GEOSYStEmS® įsipareigoja padėti pritaikyti geriausius 
sprendimus jūsų dirvožemio stabilizavimo problemoms 
spręsti. mūsų požiūris, sutelktas į problemų sprendimus, 
padidina kiekvieno projekto vertę. Pasikliaukite šios srities 
specialistais tada, kai jums reikės tinkamo sprendimo. Prireikus 
mūsų pagalbos, susisiekite su Presto GEOSYStEmS® arba 
pasauliniu mūsų kvalifikuotų platintojų / atstovų tinklu.

PaŽanGiaUSia naUJOVĖ 
Presto yra originalus korinio tinklo technologijų kūrėjas, 
inicijuojantis mokslinių tyrimų plėtrą, nukreiptą į reikšmingą 
produkcijos gerinimą, naujoviškų funkcijų bei pažangių 
inžinerijos metodikų įdiegimą, ir pasiekęs gerų rezultatų, 
teikiant ilgalaikius sudėtingų problemų sprendimus.

nEPRilYGStama KOKYBĖ 
Presto įsipareigojimas dirbti kokybiškai, prasideda 
nuo gamybos pradžios ir tęsiasi iki galutinio 
instaliavimo etapo. 

• Kokybės valdymo sistema patvirtinta iSO 9001:2008 
ir CE sertifikatais.

•  tinklas, pagamintas iš aukštos kokybės polietileno, 
užtikrina tinkamą ir maksimalų siūlių sutvirtinimą. 

•  Sukurtos medžiagos yra pripažintos geosintetinės 
pramonės industrijoje.

• tinklui suteikiama 10 metų garantija.

Presto GEOSYStEmS® ir jos platintojai / atstovai siūlo platų paslaugų asortimentą, atitinkantį projekto 
dizainą ir instaliavimo reikalavimus.

iNFOrMACiNė MEDŽiAgA: 
• techninis vadovas

• inžinerinė analizė

• internetinė SPECmaKER® programa

• Projektų aprašymai

• išsami įrengimo instrukcija

PrEstO gEOsystEMs’® įsiPArEigOJiMAs — tiekti aukščiausios kokybės gaminius ir paslaugas.



Presto GEOWEB® šlaitų ir krantinių apsaugos sistema yra 
ekonomiškas šlaitų stabilumo problemų sprendimas, atitinkantis 
visus techninius bei estetinius reikalavimus. Ši sistema suteikia 
galimybę pilnai apželdinti šlaitų paviršius, be kurių, sąlygos 
augmenijai palaikyti, būtų neįmanomos.

•  trimatė sistema izoliuoja pasirinktas užpildo medžiagas, 
tokiu būdu sustabdydama krantinės šlaitų dirvožemio slinkimą 
žemyn ir tikėtinas hidraulines sroves.

•  Veikdama inkaravimo principu, iki minimumo sumažina 
dirvožemio bei grunto slinkimą.

 GEOWEB® sistemoje galima naudoti daug skirtingų užpildų, 
atitinkančių specifinius projekto / problemos reikalavimus.

• Viršutinis dirvožemis su pasirinkta augmenija

•  Užpildai iš smėlio ir žvyro bei didesnių uolienų arba akmenų

užpildo parinkimas

gEOWEB® šlaitų apsaugos sprendimai
MAŽŲ iŠLAiDŲ rEiKALAuJANti ŠLAitŲ stABiLuMO sistEMA

gEOWEB® sistemos pranašumai

Vienasluoksnės arba daugiasluoksnės sistemos 
siūlo platų spektrą sprendimų, paviršiaus 
apsaugai. Sistema užtikrina ilgalaikį stabilumą 
apželdintiems, pralaidiems ir armuotiems šlaitams.

•  Pristabdo eroziją ir kontroliuoja upokšnių ir 
griovių formavimąsi, ypač tose vietose, kurioms 
būdinga nuolatinė vandens tėkmė.

•  Didina šlaitų augmenijos stabilumą, 
besijungdama su vietinės augmenijos šaknų zona, 
bei izoliuoja ir sutvirtina užpildą, sukurdama 
pralaidžią vandeniui, tvirtai armuotą sistemą. 

• Skirtingų rūšių betonas

• išvardintų medžiagų deriniai

sistEMOs 
PANAuDOJiMAs: 

• Įvairių rūšių šlaitų sutvirtinimas

• Užtvankų ir pylimų formavimas

• Krantinių sutvirtinimas

• Geomembranos apsauga

• Sąvartynų paklotai, uždengimai 
ir drenažas

•  lietaus vandens telkinių 
formavimas

•  nuotekų rezervuarų 
formavimas

•   atramų apsauga

augmenijos apsauga
augmenija yra natūrali, patraukli ir efektyvi, 
slenkančių šlaitų apsaugos priemonė.   

GEOWEB® sistema sukuria struktūrinę grunto 
stabilizavimo sistemą, apsaugančią krantinę nuo 
neigiamo gravitacinių jėgų poveikio bei viršutinio 
dirvožemio sluoksnio ir augmenijos sunykimo.

Krantinių apsauga yra atliekama naudojant GEOWEB®  
sistemą bei tinkamus užpildus. Sudėtiniai užpildai naudojami 
tada, kai norima pasiekti geriausias hidraulines sąlygas. 
naudojant betono užpildą, sukuriama lanksti ir tvirtai armuota 
danga, apsauganti krantinę nuo irimo, kurį sukelia hidraulinės 
jėgos, ypač ledas ir bangos. Esant reikalui, tinklo viršus 
padengiamas augmenija, kuri kontroliuoja vandens prisotinto 
dirvožemio judėjimą, tokiu būdu leisdama augmenijai vešėti.

krantinių apsauga

• lietaus vandens tvenkiniams

• nuotekų kaupimo 
rezervuarams

• Kanalų paklotams

geomembranos apsauga

Papildomas tinklo sutvirtinimas, panaudojant virves bei inkarus, 
sukuria prilaikančią konstrukcinę sistemą, kuri:

• išlaiko geomembranos vientisumą.

•  tiesiogiai apsaugo geomembraną nuo laukinės gamtos keliamos 
žalos, atsitiktinių pradūrimų bei natūralaus susidėvėjimo.

• netiesiogiai apsaugo dirvožemį nuo užteršimo ir erozijos.

•  Sąvartynų paklotams 
bei uždengimams

• Užtvankoms bei 
pylimams

DirVOŽEMiO stABiLiZAViMAs 
NAuDOJANt gEOWEB® sistEMĄ:

•  izoliuoja viršutinį dirvožemio sluoksnį ir apsaugo nuo 
erozijos poveikio.

•  išsaugo augmeniją ir padidina jos atsparumą erozijai.

• Užkerta kelią vandens versmių formavimuisi, kurias lemia 
nenutrūkstama vandens tekmė.

•  Padidina kitų dirvožemio išsaugojimo priemonių, tokių kaip 
armavimo tinkleliai bei velėnos paklotai, efektyvumą.

GEOWEB® sistema drauge su įvairiais užpildais yra efektyvi 
apsauga virš nepralaidžių geomembranų, naudojama:

GEOWEB® tinklo tarpusavyje sujungtos akutės (narveliai)  
gerokai pagerina granuliuotų medžiagų stabilumą ir 
atsparumą erozijai. Be to užpildo izoliavimas leidžia 
panaudoti mažesnės frakcijos ir pigesnes medžiagas.  

uŽPiLDO stABiLiZAViMAs PANAuDOJANt 
gEOWEB® tiNKLĄ:

•  iki minimumo sumažina grunto slinkimą, atsiradusį dėl 
gravitacinių ir hidraulinių jėgų poveikio.

•  Suteikia galimybę, tinklą naudoti statesniems šlaitams, taip 
išnaudojant žemės plotus, kurių nebūtų įmanoma sutvirtinti 
naudojant kitas priemones. 

• tais atvejais, kai pageidaujamas vandens drenavimas, bet ne 
augmenijos išsaugojimas, GEOWEB® tinklas įrengiamas kaip 
vandeniui pralaidi ir bet kokioms oro sąlygoms pritaikyta danga.

•  Sukuria kontrolės mechanizmą, kuris efektyviai valdo vandens nutekėjimą.

tinkamai parinkus tinklo gylį bei akutės (narvelio) dydį, sistemą galima 
pritaikyti įvairiausio nuolydžio šlaitams sutvirtinti.

vandeniui pralaidūs šlaitai

Šlaitai veikiami hidraulinių ir mechaninių apkrovų yra tvirtinami 
panaudojant betoną, kaip tinklo užpildą. taip sukuriama danga, 
pasižyminti ekonomiška ir tvirta apsauga.  Betono kokybė, 
paviršiaus apdaila ir storis, parenkami atsižvelgiant į specifinius 
projekto reikalavimus.

BEtONO stABiLiZAViMAs, PANAuDOJANt 
gEOWEB® tiNKLĄ:

• Ekonomiška ir lanksti alternatyva daug brangesnėms 
blokinėms sistemoms. 

•  Sumažina statybos išlaidas, panaikindama poreikį tradicinėms 
konstrukcijoms. Įrengimas yra greitas, lankstus ir efektyvus.

•  Vientisa, užpildo apimtį reguliuojanti sistema, kontroliuoja 
betono kiekį ir išlaidas.

•  lanksti betono danga prisitaiko prie mažiausio posluoksnio 
slinkimo, apsaugo nuo nekontroliuojamų betono įtrūkimų ir 
sumažina vamzdynų prakiurimo, bei kitų pažeidimų galimybę.

betonu armuoti šlaitai


