PaveDrain®
system
Speciellt utvecklad för dränering av dagvatten
De senaste åren har många, särskilt i södra Sverige, upplevt problem med
vatten i källare, bostäder och butikslokaler pga. ökade mängder nederbörd
och underdimensionerade avlopp. Med Excellent PaveDrain® ökas dräneringen av dagvattnet från gångstigar och uteplatser direkt ner i jorden och
minskar därmed trycket på avloppssystemen.
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PaveDrain® 20/35

PaveDrain® placeras som bilden ovanför visar, mellan beläggningstenarna,
och skapar på detta sätt en bred fog för dränering av ytan. På bilden
härunder används granitsingel för att fylla fogen. Den kan också fyllas ut
med exempelvis sand, grus, sten eller armeras med gräs, alla material som
låter vattnet passera igenom. För ytterligare information, kontakta Excellent
Systems på tel: +45 86377133.

Längd (A)
Bredd (B)
Höjd (D)
Fogbredd (C)

80 mm
50 mm
35 mm
20 mm
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PaveDrain® 20/46
Längd (A)
Bredd (B)
Höjd (D)
Fogbredd (C)
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* När herrgårdssten
används som beläggning...

www.pavepad.dk
www.pavepad.se

80 mm
50 mm
46 mm
20 mm
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Pave-T®
system

Speciellt utvecklad till natursten
Excellent Pave-T är ett litet, enkelt och unikt verktyg som underlättar
arbetet, när terrasser, trottoarer, stora torg eller liknande ska beläggas med
sten eller plattor.
När Pave-T placeras mellan plattorna, säkrar den at avståndet blir det
samma mellan alla sten eller plattor i beläggningen. Samtidigt förhindrar
den att natursten som marmor, granit eller liknande ”skaver” mot varandra.
Ett skavande som kan orsaka slitage på kanter och ytor och gör att
kanterna spjälkas ut.
Excellent Pave-T fås i olika tjocklekar, allt efter det önskade avståndet
mellan plattorna i beläggningen. Excellent Pave-T används när
beläggningsstenen läggs i förband.
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Har du frågor gällande olika godstjocklek, Priser eller annat kontakata oss
gärna på tele: +46 8637713
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Dimensioner

Pave-T 3/35
Längd (A)
Bredd (B)
Höjd (D)
Fogbredd (C)

59 mm
31 mm
35 mm
3 mm*

* Vi producerar Excellent Pave-T i olika
godstjocklekar efter din ömnskemål

På gågatan i Kalundborg
användes granit Pave-T
tillsammans med
beläggningssten i granit.
Projektet blev tilldelat det
danska Brolæggerlaugets
stenläggningspris 2009
.

“Stenläggningsarbete på gågatan i Kalundborg, Danmark”

Møllevej 2, Bale
DK-8544 Mørke
Tel: +45 8637 7133
www.pavepad.se

