Mélyépítõ elemek

A Leier mélyépítõ elemek a klasszi
kus csatornaépítést kívánják korsze
rûsíteni, felgyorsítani. A termékek
– a túlnyomás nélkül üzemelõ – föld
alatti csõvezetékek elemei, alkalma
sak csapadékvíz, házi szennyvíz
elvezetõ rendszerek kialakítására
valamint ipari szennyvizek elveze
tésére, amennyiben azok kémiai
összetétele a betoncsövek, illetve
a tömítések (gumigyûrûk) anyagát
nem károsító kémhatásúak. Az átla
gos, illetve a szabványban elõírtat
meghaladó kémiai terhelés esetén
különleges védõbevonatokat, illetve
tömítési rendszereket alkalmazunk.
Minõségi, válogatott alapanyagok
ból, magyar és EU szabványoknak
megfelelõ betonkeveréket automa
ta számítógépes vezérlésû keverõ
gépen állítjuk elõ az igénybevételtõl
és az egyéb mûszaki jellemzõktõl
függõ receptúra alapján. A zárt tech
nológiai lánc és a precíz géppark a
folyamatosan ellenõrzõtt minõség
fenntartásának alapja.
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Mélyépítõ elemek
Mélyépítõ elemeinknél elõírás az A1-es korrózióállóság, a V1-es vízzáró
ság és a T1-es terhelhetõség, melyet gyártóüzemünkben felállított, ÉMI
által rendszeresen ellenõrzött anyagvizsgáló laboratóriumunkban folyamatosan vizsgálunk.
A LEIER mélyépítõ elemek
termékválasztéka
Betoncsövek /300mm-tõl 1000mm-es
ø-ben, 1000 ill. 2000 mm-es hosszal/
•	Hagyományos csaphornyos csatla
kozású betoncsövek
•	Gumigyûrûs csatlakozású tokostalpas betoncsövek

Csaphornyos (habarcs illesztésû) illetve gumigyûrûs tisztítóakna rendszer

Aknaelemek / csaphornyos
ill. gumigyûrûs illesztésû
rendszerben, künetkiképzéssel/
• Aknafenékelemek
•	Aknamagasító elemek (aknagyûrûk)
• Aknaszûkítõk
• Szintbeállító gyûrû
• Aknafedlap elemek
Kiegészítõ elemek, tartozékok
• Gumi tömítõgyûrûk
• Befalazó idomok
• Hágcsók (létra elemek)

Megfelelõ kiképzésû befalazó idom biztosítja a vízzáró kapcsolatot.

A hazai betongyártásban szerzett több, mint 15 éves tapasztalatot és a
vásárlói referenciákat kamatoztatva a Leier cégcsoport folyamatosan fejleszt
a minõségbiztosítás, a logisztika és a termékválaszték-bõvítés területén.

Az aknafenékelemekbe beépített emelõ dûbelek
biztosítják a biztonságos elem mozgatásokat.

építõanyag-üzemek
9071 Gönyû, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: 96/544 210 Fax: 96/544 217

8460 Devecser, Sümegi út
Tel.: 88/512 600 Fax: 88/512 619

3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: 36/576 010 Fax: 36/576 019

9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: 96/565 270 Fax: 96/565 274

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: 24/521 500 Fax: 24/521 521

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: 52/557 216 Fax: 52/557 211

7630 Pécs, Edison út 36.
Tel.: 72/552 500 Fax: 72/552 510

9545 Jánosháza
Tel.: 95/551-550 Fax: 95/551-551
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