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DRAINSTON® PROTECT
Unikátní systémové řešení
průsakových zpevněných ploch

NOMICKÝ
VSAKOVACÍ
POVRCH
LOGICKÝ

Provedení zpevněné plochy Drainston® Protect
vysoké odpařování
ze země
nepatrný
odtok z povrchu
dobré vytváření
spodních vod

Běžné provedení
zpěvněných ploch

•
•
•
•

vsakování dešťových vod
systém bez kanalizace
bez nutnosti používat lapoly
bez poplatků za odvod
dešťových vod
nízké
odpařování
velký a rychlý
odtok z povrchu
minimální tvorba
spodních vod

• odvod dešťových vod do kanalizace
• nutnost použít lapoly (odlučovače
tuků a ropných látek)
• poplatky za odvod srážkových vod
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Drainston® Protect

EKOLOGICKÉ výhody systému Drainston® Protect
Umožňuje úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtraci
Odlehčuje kanalizační síti a čistírnám odpadních vod
Chrání spodní vody od znečištění ropnými látky a těžkými kovy
Podporuje zvyšování tvorby spodních vod a jejich zásob
Redukuje lokální povodně
Vrací půdě její vsakovací a retenční vlastnosti
Zlepšuje klima ve městech odpařováním a tím snižuje vytváření tepelných ostrovů
urbanistických celků
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Princip vsakování a čištění dešťových vod
U běžných nepropustných zpevněných povrchů odchází téměř všechny dešťové srážky z místa dopadu
do kanalizací a vodních toků, vč. znečištění. Pouze minimální množství vody se vsákne nebo odpaří. Vsakovací
schopnost Drainston® Protect je srovnatelná s povrchy lesních a travnatých ploch, které přirozeně zajišťují vsak
srážkových vod do podloží. Část této vody se může opět odpařit a jen minimální podíl odtéká z povrchu. Velmi
podobné vsakovací schopnosti má i povrch z dlaždic Drainston® Protect.
Celá plocha zajišťuje odvod dešťových srážek díky systému spár a kanálků
z boku dlaždic, při zachování šířky spáry 7 nebo 9 mm mezi dlažebními
kameny. Tyto spáry, vyplněné speciálním drceným kamenivem, dostatečně
odvádějí vodu z povrchu plochy, propouští dešťové srážky do spodní
konstrukce a zároveň je filtrují od ropných látek z úkapů od vozidel. V případě
předpokladu drobných ekologických havárií doporučujeme doplnit souvrství podloží filtračních vrstvou CINIS.
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Drainston® Protect

EKONOMICKÉ výhody systému Drainston® Protect
Úspora za zpracování projektové dokumentace na kanalizační systém
Rychlejší stavební řízení bez povolení odvádění dešťových vod do kanalizace
Nulové náklady za výstavbu kanalizačního systému
Řešení bez vsakovacích nádrží nebo drenáží
Řešení bez záchytných systémů ropných látek (LAPOLY)
Nulové poplatky za odvod dešťových srážek do kanalizace
Rozebíratelný povrch umožňuje levnější a jednodušší opravu
Snadnější běžná zimní a letní údržba oproti běžným nesourodým vsakovacím povrchům
Možnost získání dotace dle podmínek „Velké dešťovky“
Výrazné zkrácení doby výstavby
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Drainston® Protect

Využití a vlastnosti tohoto povrchu
Zpevněné plochy Drainston® Protect jsou určené k pojezdu osobních, ale i nákladních vozidel. Dlaždice
se využívají především u výstavby nebo rekonstrukcí parkovišť, seřadišť nebo odstavných ploch pro
kamionovou dopravu, manipulační plochy nebo účelové komunikace. Tento povrch zajišťuje dostatečnou
pevnost, drsnost a rovinnost pro pohyb motorových vozidel se zátěží i vyšší než 10 t / náprava. Povrch
dlaždic má vysokou pevnost a odolnost proti obrusu pneumatikami, neboť obsahuje příměsi křemíku, žuly
a čediče. Zároveň je dlažba odolnější vůči mrazu a soli, a to až 10x více než jsou normové požadavky.
Nativo - neopracovaný - přírodní povrch

Ceník

Povrch antikplus - strojově
ostařený povrch

Ferro - povrch otryskaný
ocelovými kuličkami

lasturové vápno

šedá uni

antracit uni

X

X

X

X

Uvedené ceny jsou vždy za m2 bez DPH

Rozměr (D x Š x V) Pojízdnost

šedá

antracit

*30-20 x 20-10 x 8 cm

448 Kč / 705 Kč

•/•

30 x 20 x 8 cm

448 Kč / 705 Kč

531 Kč / 788 Kč 809 Kč / 1059 Kč 715 Kč / 968 Kč

•/•

•/•

20 x 20 x 8 cm

448 Kč / 705 Kč

531 Kč / 788 Kč 809 Kč / 1059 Kč 715 Kč / 968 Kč

•/•

•/•

20 x 10 x 8 cm

396 Kč / X

474 Kč / X

809 Kč / X

715 Kč / X

•/X

•/X

1027 Kč / X

1066 Kč / X

30 x 20 x 10 cm

489 Kč / 765 Kč

585 Kč / 856 Kč

•/•

•/•

•/•

•/•

X

X

20 x 20 x 10 cm

489 Kč / 765 Kč

585 Kč / 856 Kč

•/•

•/•

•/•

•/•

X

X

20 x 10 x 10 cm

450 Kč / X

515 Kč / X

•/X

•/X

•/X

•/X

X

X

•*X

lasturové vápno

šedočerná

šedočerná

809 Kč / 1059 Kč 715 Kč / 968 Kč 913 Kč / 1163 Kč 819 Kč / 1085 Kč

kombinovaná forma - skladba z 8 ks 30x20x8 cm, 8 ks 20x20x8 cm, 8 ks 20x10x8 cm
produkt se vyrábí pouze na zakázku od 250 m2 (cena individuální dle výše objednávky)
produkt se nevyrábí
pojezdová NA - klidné provozní zatížení s řídkým přejezdem s 10 t zatížením nápravy
vhodné pro těžkou dopravu - vhodné provozní zatížení s přejezdem s 10 t zatížením nápravy

1027 Kč / 1254 Kč 1066 Kč / 1290 Kč

448 Kč / 705 Kč

cena pouze za dlaždice Drainston

448 Kč / 705 Kč

cena za dlaždice včetně štěrkového lože a spárovací směsi dle
všeobecného stavebního schválení (abZ) a schválení číslo Z-84.1-9

KONTAKTNÍ INFORMACE
Podrobné informace Vám ráda sdělí projektová managerka
Žaneta Jelenová na telefonním čísle 608 308 348.
Kontakty na naše provozovny
Opatovice nad Labem
Telefon: 608 977 524, 466 944 045
E-mail: opatovice@dskstavebniny.cz

Mnichovo Hradiště
Telefon: 608 308 238, 326 997 777
E-mail: hradiste@dskstavebniny.cz

Pardubice - Černá za Bory
Telefon: 775 760 963, 466 670 740
E-mail: cernazabory@dskstavebniny.cz

Holice v Čechách
Telefon: 777 152 090, 466 683 105
E-mail: holice@dskstavebniny.cz

Týnec nad Labem
Telefon: 608 308 256, 321 781 992
E-mail: tynec@dskstavebniny.cz

Nové Město nad Metují
Telefon: 608 308 333, 491 475 349
E-mail: novemesto@dskstavebniny.cz

Hradec Králové
Telefon: 608 308 666, 495 217 359
E-mail: hradec@dskstavebniny.cz

Pardubice - Jesničánky
Telefon: 608 308 258, 466 989 924
E-mail: pardubice@dskstavebniny.cz

Týniště nad Orlicí
Telefon: 608 308 298
E-mail: tyniste@dskstavebniny.cz
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