
SYTEC TRAM

Polimerobeton

Polimerobeton jest materiałem konstrukcyjnym, podobnym do zwykłego betonu, w którym kruszywo zostało 
zastąpione piaskiem krzemionkowym, a cement żywicami syntetycznymi utwardzanymi poprzez dodanie 
środków utwardzających. Jedną z jego Istotnych właściwości jest wysoka wytrzymałość mechaniczna  
i chemiczna.

Wodoodporny   Materiał niepalny Wysoka wytrzymałość 
mechaniczna

Wysoka  
mrozoodporność

Dobre właściwości 
izolacyjne

Materiał przyjazny 
środowisku

Obróbka mecha-
niczna z wykorzy-
staniem narzędzi 

diamentowych

Wysoka odporność na 
agresywne substancje 

chemiczne, w tym 
kwasy i zasady

Wykończenie  
w różnych kolorach

Krótki czas 
utwardzania

A2-s1,d0 

Folder na charakter reklamowy, a przedstawione w nim rozwiązania techniczne mogą ulec zmianom.

DANE TELEADRESOWE:

SYSTEMY I TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Ul. Kopalniana 7
59-100 Polkowice, Poland

www.sytec-group.com 
email:  biuro@sytec-group.com
tel. +48 76 723 42 34
fax. +48 76 723 42 22
 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [MPa] Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Nasiąkliwość [%] Ścieralność [cm]
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Firma Systemy i Technologie Sp. z o.o. (SYTEC) istnieje na polskim rynku od 1991 r. jako część grupy ANCOR SYTEC 

GROUP z siedzibą w Polkowicach (woj. dolnośląskie). SYTEC specjalizuje się w produkcji prefabrykatów  

z polimerobetonu. Potencjał wieloletniego doświadczenia zespołu inżynierskiego pozwala realizować duże i nietypowe 

zadania w zakresie projektowania i produkcji prefabrykatów z polimerobetonu. Realizujemy własne projekty, 

współpracujemy z biurami projektowymi, nieustannie wprowadzamy nowe, często unikalne produkty oraz pracujemy 

nad podniesieniem jakości naszych wyrobów i technologii. Cały nasz asortyment wyrobów produkujemy w Polsce,  

co sprawia, że zamówienia realizujemy bardzo szybko. Jesteśmy niekwestionowanym pionierem w produkcji gzymsów  

mostowych, jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy projektować i produkować tego typu rozwiązania.  

Nasze produkty są efektem starań naszych technologów, projektantów oraz inżynierów. 

KIM JESTEŚMY ?
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Odwodnienia liniowe, SYTEC TRAM są zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007 i mogą być stosowane dla klasy obciążeń do F900.

SYTEC TRAM jest polimerobetonowym odwodnieniem liniowym biegnącym w obszarze torowisk.
System odbiera wodę deszczową z szyn oraz nawierzchni drogowej stycznej do torowiska.
System został opracowany dla rozstawu szyn 1435 mm oraz 1000 mm. 
SYTEC TRAM jest nowoczesnym rozwiązaniem modułowym składającym się z modułu międzyszynowego oraz międzytorowego. .
Kanał posiada ruszt żeliwny mocowany na zatrzask co nadaje dodatkową sztywność całości, pozwalając jeździć po kanałach autobusom 
poruszającym się po torowiskach w miastach. 

POLIMEROBETONOWY SYSTEM ODWODNIENIA TOROWISK

SYTEC TRAM 

Zaślepka pełna

Kanał CE15 z odpływem w dnie dł. 0,5mb lub  1mb

Kolektor odpływowy z króćcem odpływowym

Łącznik gumowy podszynowy

Kolektor odpływowy

Kanał CE15T dł. 0,5 mb lub 1,0 mb

Kanał CE15 dł. 0,5 mb lub 1,0 mb

Kratka żeliwna 0,5 mb
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System MONOBLOCK ME15 z polimerobetonu produkowany jest zgodnie z normą zharmonizowaną PE-EN 1433:2005+A1:2007 Kanały 
odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie  
i ocena zgodności.

Odwodnienie liniowe MONOBLOCK ME15 o bardzo szerokim zastosowaniu przeznaczone jest na autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz 
lokalne, centra logistyczne i przeładunkowe, obszary przemysłowe, lotniska i porty. Kanały o monolitycznej konstrukcji z polimerobetonu 
świetnie sprawdzają się w zabudowie w poprzek i wzdłuż jezdni. Ruszty żeliwne występują tylko na elementach rewizyjnych oraz 
studzienkach odpływowych. Kanały mają szerokość 15cm w świetle, występują w 3 wysokościach budowlanych 38cm, 43cm oraz 48cm. 
System MONOBLOCK ME15 w klasach obciążenia A15 - E600 NIE WYMAGA opaski betonowej - obniża to znacznie koszty wykonania 
odwodnienia, a w klasie F900 - kanały należy zabudować zgodnie ze schematem zabudowy.

POLIMEROBETONOWE PREFABRYKATY DLA BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO
SYSTEM ODWODNIENIA DNA ROWÓW

Prefabrykaty Odwodnienia Dna Rowów na szlakach kolejowych (PODR) wykonane są z polimerobetonu. 
Dzięki zastosowaniu polimerobetonu prefabrykaty PODR mają bardzo niską masę, co sprzyja skróceniu do niezbędnego minimum 
czasu montażu. Idealna gładkość dna PODR pozwala na szybkie odprowadzenie wody deszczowej do miejsc odpływów oraz daje duży 
współczynnik samoczyszczenia dna rowu. Bardzo wysoka mrozoodporność prefabrykatów polimerobetonowych gwarantuje wieloletnią 
eksploatację bez uszczerbku dla nawierzchni.

SYTEC MONOBLOCK SYTEC PODR
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Kanał monolityczny 1m

Kanał rewizyjny 0,5m

Studnia odpływowa

Zaślepka pełna

Zaślepka z odpływem

Łącznik

Ruszt żeliwny 0,5m

1

2

3

4

5

6

7

1 mb

0,75 mb

0,5 mb


