
Permavoid – nowoczesny, innowacyjny, ekologiczny
system podbudowy i drena u

cie ki rowerowe



System PERMAVOID to pierwsza na wiecie podbudowa
wykonana w fabryce!

System sk ada si z polipropylenowych modu ów,
lekkich i niezwykle odpornych na nacisk,

pe ni cych jednocze nie funkcj stabilizuj ,
rozs czaj , wyrównawcz i amortyzuj



Panele czy si ze sob poprzez motylkowe
konektory w 6 wskazanych na zdj ciu miejscach

• panele swoj
przestrzenn
struktur przejmuj
nadmiar wody
powierzchniowej
(opadowej),
zapewniaj c wysoki
komfort

ytkowania
nawierzchni
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Holenderskie autostrady rowerowe

• Bezpiecze stwo – mniej skrzy owa
rowerów z samochodami

• Szybko – u atwienia komunikacyjne



Stosowane do tej pory rozwi zania wi si
z konieczno ci wykonania g bokich wykopów, u enia
rur drenarskich, nawiezienia bardzo du ej ilo ci kruszywa

i wywiezienia oraz utylizacji bardzo du ej ilo ci urobku

Monta paneli polipropylenowych odbywa si na
niewielkiej g boko ci, bez konieczno ci inwazyjnego

(g bokiego) ingerowania w grunt rodzimy.

Zastosowanie systemu Permavoid skraca czas realizacji
inwestycji i zmniejsza do minimum utrudnienia dla

otoczenia w czasie realizacji inwestycji



cie ki rowerowe w przestrzeni
miejskiej

• cie ki rowerowe musz by
bezpieczne

• Na istniej cych drogach nie zawsze
mo na zapewni bezpiecze stwo
rowerzystom



Wyzwanie 1: Uszkodzenia tradycyjnych cie ek
poprzez korzenie drzew

• cie ki i drzewa nie s przyjació mi
– „niestety” drzewa s niezb dne w miastach

z powodów klimatycznych



Wyzwanie 2: strefy ochronne

• Wa y, lasy – ryzyko uszkodzenia korzeni, naruszenia ekosystemu
jest du e przy tradycyjnych metodach budowy

• a jednak s to obszary, po których ludzie chc je dzi na rowerach



Wyzwanie 3: brak dojazdu

cie ki s w trudnodost pnych dla transportu miejscach, a przecie trzeba
dowie materia y

- w dodatku, podczas transportu nie mo na uszkodzi wa ów, nie mo na
zniszczy rodowiska



• bezpieczne

• lekkie

• stabilne

• minimalnie zag bione
w grunt

• nie przeszkadzaj
wzrostowi ro lin i drzew

Rozwi zanie : funkcjonalne cie ki rowerowe
PERMAVOID w zdrowych, zielonych okolicach



Rozwi zanie: nowe cie ki rowerowe na terenach
zielonych

• cie ki rowerowe nie zmieniaj
zielonego krajobrazu na „zimn ”
przestrze miejsk

• nie pozbawiamy gleby infiltracji wody
deszczowej

• nie niszczymy bioró norodno ci



Rozwi zanie: funkcjonalne „zielone” cie ki
rowerowe oparte na wieloletnich do wiadczeniach

holenderskich

• Zalety:
– Nie niszczymy

istniej cych korzeni

– Dostarczamy wod
i tlen

– Nie niszczymy
rodowiska naturalnego

podczas budowy



Permavoid suspended
pavement system

Pavement

Pavement foundation

Root zone with suitable soil

Original base material

1. Roz enie ci aru
– Redukcja zag szczenia ziemi w strefie

korzeniowej

2. Infiltracja powietrza i wody
– Prawid owy wzrost korzeni
– ciwa gospodarka wod deszczow

3. P ytka podbudowa
– Zabezpieczeni istniej cych korzeni przed

uszkodzeniem

4. Zabezpieczenie cie ki rowerowej
przed uszkodzeniem przez korzenie

– Bezpiecze stwo dla rowerzystów

5. Stabilna i trwa a konstrukcja cie ki
- Mo e by wykorzystana jako pas awaryjny
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Podstawowe funkcje PERMAVOID
jako podbudowy dla cie ek:



Permavoid - budowa przy u yciu lekkich maszyn

Tradycyjna: Z Permavoid:



PERMAVOID - mo liwe wszystkie rodzaje
nawierzchni

• ytki i kostka betonowa

• nawierzchnie
mineralno-gumowe

• beton

• asfalt

• nawierzchnie PU:
– lekkie

– przepuszczalne

– mrozoodporne

• ytki gumowe



cie ki rowerowe w mie cie



cie ki rowerowe nad istniej cymi
korzeniami drzew

• Zminimalizowana g boko kopania
• Zabezpieczenie uszkodzenia korzeni
• Zabezpieczenie nawierzchni przed

korzeniami
• Stworzenie „tratwy” nad korzeniami

w celu:
– O2 and CO2 dyfuzja do strefy

korzeniowej
– Doprowadzenie wody do strefy

korzeniowej



cie ki rowerowe w mie cie



cie ka rowerowa w rodowisku miejskim



cie ki rowerowe na terenach zielonych



Wa y przeciwpowodziowe

• Teren trudnodost pny dla ci kiego
sprz tu

• Obszar chroniony



Metoda tradycyjna vs Permavoid

Tradycyjna cie ka rowerowa

• Uszkodzenia cie ek przez
korzenie

• Niebezpieczna dla
rowerzystów

• Brak miejsca dla strefy
korzeniowej

• boka podbudowa
• Ci ka
• Nie przepuszcza wody

cie ka rowerowa PERMAVOID

• Chroni cie przed
rozsadzaniem przez
korzenie

• Bezpieczna dla rowerzystów
• Bezpieczna dla strefy

korzeniowej
• ytka podbudowa
• Lekka
• Przepuszczalna dla wody





Inne przeznaczenie dla Permavoid

parkingi
place

chodniki
boiska sportowe

place zabaw
zielone dachy

parkury



Place i parkingi



Place



Parkingi



Boisko ze sztucznej trawy



Boisko wielofunkcyjne i bie nia



Boisko wielofunkcyjne



Boiska wielofunkcyjne i bie nia



Profesjonalne boisko pi karskie z trawy naturalnej
w innowacyjnej technologii Permavoid

- absolutna nowo !     -

Firma PERMAVOID LTD z Anglii wraz instytutem badawczym STRI ( SPORTS TURF
RESEARCH INSTITUTE ) opracowa a i opatentowa a technologi pozwalaj
unikn kosztownego i uci liwego dla rodowiska wykonania podbudowy pod
boisko pi karskie w technologii tradycyjnej ( kruszywa mineralne + drena
liniowy) i zast pienie ich panelowym systemem polipropylenowym, który czy
w sobie funkcje podbudowy i drena u a dodatkowo dzi ki specjalnym sto kom
kapilarnym umo liwia pobór wody z paneli i „podlewanie” od do u korzeni
trawy.



To rewolucyjne rozwi zanie umacnia korzenie, u atwia wprowadzanie
do systemu rodków wzmacniaj cych traw , ca kowicie eliminuje

podlewanie trawy oraz zapobiega podtopieniom p yty boiska w czasie
ulewnych deszczów!

Wszyscy pami tamy mecz POLSKA – ANGLIA przerwany
z powodu ulewy, kiedy to stadion zamieni si w jezioro.

W przypadku gwa townych czy d ugotrwa ych opadów atmosferycznych
nadmiar wody jest automatycznie (po przekroczeniu ustalonego

poziomu) odprowadzany na zewn trz.

Zdolno gromadzenia wody w przypadku pe nowymiarowego boiska
pi karskiego o powierzchni 8.000 m2 to ponad 1000m3 !



Boisko z trawy naturalnej - przekrój



Korzy ci z systemu PERMAVOID na boisku z trawy naturalnej:

• dostawa wody “na danie”
• sta a, kontrolowana jako wody
• atwo zaopatrywania trawy w sk adniki od ywcze
• doskona y wzrost trawy
• silne ukorzenienie trawy
• kontrolowany poziom wody deszczowej
• mo liwo stosowania systemów ogrzewania murawy

FIFA i UEFA po kilkuletnich badaniach i testach zaakceptowa y
technologi Permavoid do budowy profesjonalnych boisk pi karskich

Boisko zbudowane w technologii PERMAVOID jest obj te wieloletni
gwarancj a jego projektowanie i budowa odbywa si pod cis

kontrol SPORT TURF RESEARCH INSTITUTE i PERMAVOID.



Plac  zabaw



Si ownia zewn trzna



Zielone dachy



Boisko na dachu budynku klubu sportowego


