
GÁTGERENDA (objektum- és tájvédelem)
A profilt robusztus és korrózióálló alumíniumötvözetből gyártjuk, amely 
az alacsony karbantartási költségek miatt hosszú idejű tárolásra alkal-
mas. A profilokat kétféle vastagságban (50 mm és 80 mm) kínáljuk.  
A 80 mm-es rendszer esetében magasabb építési módok és nagyobb 
fes z  tá vok lehetségesek. Az alumínium profilok nútféderes rendszerben  
egyszerűen egymásra rakhatók. A nagy stabilitást és a maximális biztonságot  
a gerendák egymásba kapcsolódása garantálja. Az elemek mindkét végét  
a rögzítő profilokba kell csúsztatni, és a feszítő elemekkel felülről rögzí-
teni. A profilok max. 6 m-es hosszúságban szállíthatók, és max. 3 m-es  
magasságig építhetők egymásra. A statikai méretezést feltétlenül java-
soljuk. A tömítések EPDM-ből / szivacsgumiból készülnek, és szükség 
esetén kicserélhetőek. Felhasználás után a profilok, illetve a tömítések 
tisztítása és ellenőrzése kötelező, csak így biztosítható a működőképesség 
a jövőbeni események során.

RöGzíTő pRofil (objektumvédelemhez)
A fix rögzítő profilok háromféle módon szerelhetők fel: a tartófalba süly-
lyesztve, a fal mögé vagy elé. A rögzítés méretezése a teljes rendszer 
statikai követelményeinek megfelelően és az egyedi esetek figyelembe-
vételével történik. A beépített szivacsgumi tömítések megakadályozzák 
a víz behatolását.

RöGzíTő oszlop (tájvédelemhez)
Az oszlop súlya csupán 9,4 kg (50 mm-es rendszer; 80 mm-es rendszer 
- 11,3 kg) méterenként. Az első felszereléskor először egy padlóhüvelyt 
kell beépíteni a teherhordó alapba. Az oszlopok speciális szerszám nélkül, 
bajonettzárral egyszerűen rögzíthetők a padlóhüvelyben. 
További támasztok szük-
ség esetén alkalmazhatók.

fEszíTő ElEm (objektum- és tájvédelem)
A gerendák két feszítő elem segítségével felülről rögzíthetők. A feszítő 
elemen lévő csavart imbuszkulccsal kell finoman meghúzni (alternatív 
megoldásként csillagcsavarral is kivitelezhető). A feszítő elemek megaka-
dályozzák a profilok felúszását, amíg a gerendák meg nem telnek vízzel, 
és ezáltal a tömítésekre ható leszorító erő meg nem emelkedik. Használat 
közben a feszítő elemek bármikor eltávolíthatók, hogy 
a rendszer magasságát adott esetben meg lehessen 
növelni.

mŰszAKi iNfoRmÁCiÓK
Az EGYmÁsRA ÉpÜlő RENDszERElEmEK És Az AlUmí-

NiUmRÓl szERzETT szÉlEsKöRŰ KNoW-HoW HATÉKo-
NY RENDszERmEGolDÁsoKAT TEszNEK lEHETőVÉ ExTRÉm  

iDőjÁRÁs  
EllENi  

VÉDElEm:
pREfA ÁRVízVÉDElEm

TeTő | homlokzaT | napelem www.prefa.comwww.prefa.com

Az AlUmíNiUmBÓl 
KÉszÜlT, RoBUszTUs 
pREfA ÁRVízVÉDElmi 
RENDszER 
ElőNYEi:
! BÁRmiKoR BEVETHETő
! GYoRsAN És EGYszERŰEN 
 szERElHETő
! CsEKÉlY súlYú 
 És jÓ TÁRolHATÓ!

fEszíTő ElEm:
Hossz: 160 mm
súlY: 0,45 kg

pADlÓHÜVElY: 
ÁTmÉRő: 170 mm
mÉlYsÉG: 500 mm

GÁTGERENDA 50 mm-Es RENDszER 80 mm-Es RENDszER
RENDElHETő VAsTAGsÁG 50 mm 80 mm
súlY / fm 5,6 kg 6,97 kg
GÁTGERENDA-mAGAssÁG 150 mm 170 mm
HoRoNY 15 mm 15 mm

RöGzíTő oszlop:
ÁTmÉRő: 140 mm
mAGAssÁG: 600 - 2.190 mm
KiViTElEK: 50 VAGY 80 mm VAsTAGsÁG

A műszaki változtatások és a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból adódó színeltérések előfordulhatnak. 08.2010 | AUT, GER
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A pREfA CsopoRT A KöVETKEző oRszÁGoKBAN KÉpVisElTETi mAGÁT:
Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Hollandia,

Dánia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország,
Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország

NemereJu
Magyarázó szövegdoboz
nicht trennen! so ist es falsch!
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moBil És EGYEDi

fElHAszNÁlÁsi lEHETősÉGEK
A PREFA árvízvédelmi rendszer két területre 
kínál egyedi megoldásokat: 

oBjEKTUmVÉDElEm
Az alumíniumból készült speciális gátgerendákkal gyor-
san lezárhatók az ablak-, ajtó- és kapunyílások, melyek 
támadási felületet kínálnak a víz számára. 
• A rögzítő profilokat a tartófalba, a fal mögé
 vagy elé kell fixen beszerelni. 
• Felhasználáskor a gátgerendákat mindkét oldalon
 be kell csúsztatni a rögzítésbe, és felülről rögzíteni  
 kell a feszítő elemmel.
• A rögzítő profilok és a gátgerendák színe 
 egyedileg hozzáigazítható a lezárhatók.
• A könnyű és robusztus speciális profilok hatékony 
 objektumvédelmet tesznek lehetővé. 
• A rendszer gyorsan bevethető, ideálisan tárolható, és 
 azt nagyon kis erőkifejtéssel, szükség esetén egy személy 
 is felszerelheti.

TÁjVÉDElEm
Az árvízveszélynek kitett objektumok vagy területek
(bejáratok, közutak vagy földutak) védelme védőfalakkal 
történik, amelyek a nyílt terepen elhelyezett padlóhüvelyek 
segítségével állíthatók fel. 
• védőfalak akár új létesítményként, akár a meglévő gátak 
 megemelésére is felhasználhatók. Ezek az árvíz elleni  
• Felhasználáskor a rögzítő oszlopokat (támaszokat) 
 a süllyesztett padlóhüvelyekben rögzíteni kell, majd 
 be kell csúsztatni a gátgerendákat. A rögzítő oszlopok 
  felhasználás után ismét könnyen eltávolíthatók, 
 és a padlóhüvelyek fedőlappal lezárhatók. 
• A védőfal a végleges magasságig bármikor 
 hozzáigazítható a vízálláshoz.

Az ÁRVíz miNDiG EGY TERmÉszETi EsEmÉNY, És NEm lEHET mEGAKADÁlYozNi.
moDERN ÁRVízVÉDElEmmEl AzoNBAN ElKERÜlHETő, HoGY Ez Az EsEmÉNY KATAszTRÓfÁT 

oKozzoN! És AKi fElKÉszÜl, Az ElHÁRíTHATjA A VAGYoNÁT VEszÉlYEzTETő KÁRoKAT.

Optimális védelem a mobil PREFA ÁRVÍZVÉDELEMMEL extrém időjárási helyzetekben! 
A speciális alumínium profilok kiválóan alkalmasak ablakok, ajtók vagy kapuk haté-

kony lezárására, valamint a partközeli vagy azzal határos területek védelmére. 

A KíVÁNT mAGAssÁGBAN És HosszBAN fElÁllíTHATÓ pREfA  
ÁRVízVÉDElmi RENDszER HATÉKoNY mEGolDÁsoKAT KíNÁl

BÁRmiKoR BEVETHETő!
A RENDszER A KöNNYŰ AlUmíNiUmpRofiloKNAK KöszöNHETőEN BÁRmiKoR BEVETHETő,  

És AzT CsEKÉlY ERőKifEjTÉssEl EGY szEmÉlY is GYoRsAN fElszERElHETi. Az AjTÓK És  
A KApUK lEzÁRHATÓK, VAGY AKÁR EGÉsz TERÜlETEK mEGVÉDHETőK Az ÁRADÁsoKTÓl.

A RENDszER
A PREFA árvízvédelmi rendszer több alkatrészből áll: 
• Kezdő gátgerenda padlótömítéssel (1)
• Rakásolható gátgerenda (2)
• Rögzítő profilok (objektumvédelem) (3)
• Rögzítő oszlopok padlóhüvelyekkel (tájvédelem) (4)
• Feszítő elemek az egyes gerendák rögzítéséhez (5)

A gátgerendák, rögzítések és feszítő elemek alu-
míniumból készülnek, mivel ez a szerkeze-
ti anyag számos előnnyel rendelkezik:
• Törésálló
• Rozsdaálló
• Könnyű
• Időjárásálló
• Karbantartásmentes

RENDszERHAszNÁlAT
• A rögzítő profilokat, illetve a padlóhüvelyeket 

először a teherbíró alapban fixen rögzíteni kell. 
• Felhasználáskor a beépített tömítésekkel ellátott 

speciális gátgerendákat már csak be kell csúsztat-
ni a rögzítő profilokba vagy a rögzítő oszlopokba. 

• A gátgerendák védőfalként történő felépítése nút-
féderes rendszerben történik.

• A gerendák egy feszítő elemmel felülről rögzít-
hetők, és így megakadályozható a felúszás.

• A gátgerendák megtelnek az emelkedő vízzel, ezáltal
tovább nő a fal stabilitása. 

• A gátgerendák szigeteléséről a cserélhető, speciális 
 szivacsgumi tömítések gondoskodnak.
• A védőfal hossza tetszés szerint bővíthető és

 a szük s éges magassághoz igazítható.
• A már meglévő védőfalak vészhelyzetben még

magasabbra emelhetők.

• Minden egyes alkatrész rendelhető a homlokzat-
színében, illetve a vevői igények szerint.

• A PREFA széles választékban kínál tartozékokat: 
profil- vagy hüvely-burkolatokat, tartókat a tároláshoz, 
 cseretömítéseket stb.

• A védőrendszer felszereléséhez nincs szükség
 speciális szerszámra!

Az AlUmíNiUmBÓl KÉszÜlT 
pREfA ÁRVízVÉDElmi RENDszER 
ElőNYEi:
! BÁRmiKoR BEVETHETő
! GYoRsAN És EGYszERŰEN szERElHETő
! CsEKÉlY súlYú És jÓ TÁRolHATÓ!

A védőfal keresztmetszete a rendszerhez használt szerkezeti elemekkel.

Tájvédelem: egyszerű és gyors felállítás egy személy által.

Bejárati rész a tartófal elé szerelt rögzítő profilokkal.

Garázskapu a tartófalba szerelt védőfallal.
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NemereJu
Téglalap

NemereJu
Magyarázó szövegdoboz
statt "a lezárhatók" "az épülethez"

NemereJu
Téglalap

NemereJu
Magyarázó szövegdoboz
Diese Wörter kommen an den Anfagn des Satzes: Ezek az árvíz elleni védőfalak akár...

NemereJu
Magyarázó szövegdoboz
statt "ÉS" "MELYET"




