
KRAWĘŻNIK DROGOWY ODWADNIAJĄCY 
KD01B

Polimerobeton 
Polimerobeton – beton żywiczny, nowoczesny materiał budowlany, konstrukcyjny, bezcementowy oraz bezwodny 
kompozyt wykonany z kruszywa kwarcowego, w którym tradycyjne spoiwo cementowe zostało zastąpione 
żywicą syntetyczną. Zastąpienie słabego zaczynu cementowego żywicą syntetyczną powoduje znaczącą zmianę 
właściwości polimerobetonu zwłaszcza wzrost wytrzymałości, chemoodporności oraz powoduje znaczne 
obniżenie nasiąkliwości materiału, nieosiągalne dla tradycyjnego betonu cementowego.    
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Folder na charakter reklamowy, a przedstawione w nim rozwiązania techniczne mogą ulec zmianom.
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SYTEC Sp. z o.o. Krawężnik drogowy

Waga 65.5 kg

Beton klasy C12/15Beton klasy C12/15

Rozwiązanie pełniące funkcję krawężnika i odwodnienia 
liniowego. Krawężniki posiadają otwory wpływowe po stronie 
jezdni. Spełniają wymogi klasy D400. Stosowane są jako 
odwodnienia ciągłe lub jako odwodnienie punktowe. Wymiary 
krawężnika drogowego odwadniającego ściśle odpowiadają 
wymiarom typowych krawężników drogowych betonowych 
lub kamiennych w celu zapewnienia kompatybilności  
i możliwości włączenia krawężników drogowych odwadniających 
w ciąg typowych krawężników betonowych lub kamiennych. 
Powtarzalność wymiarów umożliwia zabudowę krawężników 

drogowych odwadniających nie tylko w noworealizowanych 
projektach, ale także podczas remontów i przebudowy istniejącej 
infrastruktury drogowej. Są idealnym rozwiązaniem odwodnienia 
w warunkach gęstej zabudowy staromiejskiej. Odwodnienia 
krawężnikowe mają bardzo estetyczny wygląd, idealnie wpasowują  
w obraz starówek miast. Zewnętrzna część może być barwy 
naturalnej polimerobetonu (piaskowej) lub barwiona zgodnie  
z paletą barw RAL. Zgodnie z normą PN-EN1433:2015  odwodnienia 
krawężnikowe są odwodnieniem typu I. Oznacza to, że NIE 
WYMAGAJĄ OPASKI BETONOWEJ.

W skład systemu wchodzą:

1. Krawężnik odwadniający – wykonany jest jako monolit, posiada 
boczne otwory wlotowe w kształcie owalu oraz wewnętrzny kanał 
odpływowy. Krawężniki występują w wersji bez spadkowej. Krawężnik 
można zaślepić, a także wyposażyć w króciec odpływowy 160PCV.
Wymiary: 30x100x20cm [wysokość x długość x szerokość]

2. Krawężnik zejściowy prawy lub lewy – wykonany jest jako 
monolit, stanowi przejście pomiędzy krawężnikiem odwadniającym,  
a przejazdowym kanałem odwadniającym. Występuję w wersji prawej 
lub lewej, bez otworów w licu elementu. Wewnątrz elementu znajduje 
się kanał odpływowy o zmiennym przekroju.
Wymiary: 30 / 18x100x20cm [wysokość x długość x szerokość]

3. Przejazdowy kanał odwadniający – montowany jest na wjazdach 
do posesji, przejazdach itp. Wykonany jest jako typowy kanał 
odwadniający składający się z korytka z polimerobetonu z ochronnymi 
listwami żeliwnymi i rusztami żeliwnymi.
Wymiary: 17x100x20cm [wysokość x długość x szerokość]

4. Krawężnikowa studnia odpływowa – wykonana jest z kilku 
elementów: segmentu górnego z otworami wlotowymi i rusztem 
żeliwnym, elementu pośredniego oraz elementu dolnego. Opcjonalnym 
elementem wyposażenia jest kosz osadczy KOK15 wykonany ze stali. 
Ruszt mocowany jest zatrzaskowo.
Wymiary: 78 / 114x100x27 – 20,4cm [wysokość x długość x szerokość]

ODWODNIENIA KRAWĘŻNIKOWE SYTEC

OPIS PRODUKTU:

Krawężnik odwadniający 1m 

Krawężniki zejściowe 1m

Studnia rewizyjna

Zaślepka pełna

Zaślepka z odpływem

Przejazdowy kanał odwadniający

Ruszt żeliwny 0,5 m
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Zabudowa dla nawierzchni z asfaltu lub kostki brukowej
klasa obciążeń A15-D400 zgodnie z PN-EN 1433:2005

Zabudowa dla nawierzchni betonowej
klasa obciążeń A15-D400 zgodnie z PN-EN 1433:2005
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