
Zastosowanie

* SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) – Zrównoważony miejski system odwadniający
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jako element podbudowy i drenażu:
� parkingów
� ciągów komunikacyjnych 

i placów w otoczeniu:
� budynków

komercyjnych,
mieszkalnych 
i przemysłowych

� lotnisk, lądowisk
� torowisk
� stacji paliwowych 
� zielonych dachów
� nawierzchni sportowych i parkurów

jeździeckich
� placów zabaw
� systemów ochrony drzew w przestrzeni

miejskiej
� zintegrowanych systemów zarządzania

zasobami wodnymi
� systemów oczyszczania wód opadowych
� zbiorników wody deszczowej
� studzienek
� inżynierii krajobrazu z uwzględnieniem

systemów utrzymywania wody
� rekultywacji skażonych terenów
Ponadto:
Na bazie elementów Permavoid opracowany został unikalny system
migracji i przesyłu gazów gruntowych.
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Permavoid
PERMAVOID®  jest unikalnym bardzo lekkim i wytrzymałym systemem
drenażu o konstrukcji szkieletowej. Dzięki swojej unikatowej
konstrukcji jest „polipropylenową” alternatywą podbudowy, i
drenażu, która znacznie ogranicza potrzebę

stosowania warstw
wyrównujących
podbudowy
eliminując w całości
tradycyjny drenaż.  Nasze
rozwiązania pozwalają połączyć
dowolną nawierzchnię z doskonałą,
zrównoważoną polityką zarządzania
zasobami wodnymi. 

Korzyści płynące z zastosowania systemu Permavoid 
Zalety:
�

� alternatywa dla tradycyjnej
podbudowy

� możliwość
montażu 
w trudnych
warunkach
atmosferycznych

� gwarancja optymalnego drenażu 
i stabilizacji podłoża

� gwarancja idealnie równej
powierzchni

� oszczędność surowców,
wykorzystania maszyn
budowlanych i środków
transportu

� trwałość potwierdzona wieloletnią
gwarancją

Technologia
� lekka konstrukcja
� bardzo odporna

na nacisk
� 95% wskaźnik

porowatości
� szybka instalacja

systemu
� moduły idealne do wykorzystania 

w trudnych warunkach terenowych
� system modułowy, łatwy do

dopasowania pod konkretny projekt
� możliwość wielokrotnego

wykorzystania
� idealny do tymczasowych lub

mobilnych obiektów (np. obiekty
sportowe Olimpiady w Londynie 
w 2012 r.)

� brak konieczności wykonywania
głębokich prac ziemnych

� tworzy samoryglującą się strukturę
kratową

Zarządzanie zasobami wodnymi
� szybkie odprowadzanie wody z

powierzchni
� możliwość

infiltracji wody
� brak

konieczności
odprowadzania wód
opadowych do systemu
kanalizacyjnego

� możliwość ponownego
wykorzystania wód opadowych

� możliwość nawadniania 
� możliwość oczyszczania wody
� możliwość wykorzystania wód

opadowych w procesie
nawadniania

� możliwość wykorzystania systemu
jako zbiornika wody pitnej

� bardzo duża przepustowość wody  
� może być częścią

zrównoważonego systemu
zarządzania zasobami wodnymi

Produkt
� bardzo duża wytrzymałość na wysokie ciśnienie
� bardzo duża wytrzymałość na obciążenie statyczne 

i dynamiczne
� wyprodukowany z materiałów

pochodzących w 100% z procesu
recyklingu

� sam również podlega w 100%
recyklingowi

� mała waga
� modułowa, szkieletowa konstrukcja o unikatowym

systemie łączenia
� może być fabrycznie montowany w panelach 

do 18 sztuk  (4,5m2)
� idealny do wykorzystania w lokalizacjach 

z utrudnionym dojazdem samochodów ciężarowych,
np. w dużych miastach

� szeroka gama produktów komplementarnych:
Permasport, Permafilter, Permavoid Treebox HP,
Permavoid Sandwich, TGS Lava-Tree-Granulate,
Retrofit, Permatie, Share PIN, Permachannel, Virtual
Curtain, Permafoam, Permavoid BIO-MAT, Permavoid
MD, Permatex, Permaflex, Geotreat, Equaflex, Equaturf 

Inne zalety  
� chroni korzenie drzew
� chroni nawierzchnię przed

uszkodzeniami przez
korzenie drzew

� dostępne są
kompatybilne
instalacje
grzewcze 
i chłodnicze

� przeznaczony do
nietypowych warunków
gruntowych

� nie wymaga zagęszczania
nad korzeniami drzew

� system pozwala
wegetować roślinności

� zapewnia płytką warstwę
rozsączania

� ochrona gruntu przed
materiałami
ropopochodnymi

Panele Permavoid znajdują zastosowanie przy budowie m. in. osiedli mieszka-
niowych, budynków komercyjnych, jezdni i parkingów m.in. jako element zinte-
growanego systemu odwodnień. Mogą stanowić element nowoczesnych,
systemów zewnętrznych nawierzchni, łączących ze sobą funkcje podbudowy i dre-
nażu.

Prostota i szybkość montażu, minimalna ingerencja w środowisko naturalne,
lekkość i mobilność systemu zostały potwierdzone badaniami i certyfikatami:
� Transport Research Laboratory (Laboratorium Badawcze Transportu ) Anglia
� The Equine Research Group (Anglian Ruskin University/UCL/Myerscough Col-

lege) – dwuletni projekt dotyczący parkurów jeździeckich
� Coventry University – zatwierdzenie wzbogaconej geowłókniny do uzdatniania

zanieczyszczeń olejowych
� SEPA – dwuletnie badania terenowe dotyczące jakości wody odzyskiwanej z in-

stalacji Permavoid SUDS zainstalowanej w więzieniu Perth
� Coventry University – zatwierdzenie systemu bio-filtracji gazu składającego się

z elementów Permavoid wypełnionego kompostem
� TBC – Wspólne badania UK i ZEA dotyczące efektów ogrzewania i schładzania

przepływającego przez Permavoid płynu (powietrze/woda).
� The Green Source Project – odzyskiwanie wody pitnej z opadów spływających

ze sztucznych boisk
� Atest PZH
� Labosport,
� ISA SPORT
� NOC ( Holenderski Komitet Olimpijski )
� I wiele innych…

System PERMAVOID stanowi jednocześnie warstwę stabilizacyjno –
rozsączająco – wyrównawczą i amortyzującą. 
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unikalny, nowoczesny system

	 Panele	Permavoid	wytwarzane	s¹	z	wysokiej	jakoœci	polipropylenu	odzyskanego
w	procesie	recyklingu.	Wykonany	jest	ze	specjalnej	mieszanki,	która	odporna	jest	
na	odkszta³cenia	spowodowane	ró¿nicami	temperatur.	Charakteryzuje	siê	wysok¹	
sztywnoœci¹	(minimalne	ugiêcia).	Wysok¹	jakoœæ	produktu	zapewniaj¹	sprawdzone	
Ÿród³a	zaopatrzenia	komponentów,	a	œwiadczy	o	tym	m.in.	Certyfikat	Jakoœci	ISO	9001

	 Budowa	typowej	nawierzchnio-podbudowy	to	 jedynie	usuniêcie	humusu,	kory-
towanie	pod³o¿a	na	g³êbokoœæ	ok.	5	cm,	wysypanie	piasku,	roz³o¿enie	geow³ókniny,	
roz³o¿enie	paneli	PERMAVOID	i	spiêcie	ich	ze	sob¹	za	pomoc¹	³¹czników	PERMATIE	
oraz	monta¿	wymaganej	nawierzchni	 (np.	kostki	betonowej,	sztucznej	 trawy,	poli-
uretanu...).	W	ten	sposób	powstaje	stabilna,	niezwykle	równa,	odporna	na	warun-
ki	atmosferyczne,	nacisk	i	zdrenowana	niemal	w	100%	powierzchnia	u¿ytkowa.	Ze	
wzglêdu	na	niewielk¹	wagê,	a	ogromn¹	wytrzyma³oœæ	panele	PERMAVOID	z	powo-
dzeniem	zastêpuj¹	ogromne	iloœci	tradycyjnych	materia³ów	budowlanych.	Przy	okazji	
oszczêdzamy	czas,	paliwo,	minimalizujemy	tzw.	„ryzyko	pogodowe”	a	ciê¿kie	maszy-
ny	budowlane	mog¹	wykonywaæ	inne	prace.


