
TERRAWAY-Povrchy

Inovatívne cesty,
aby mohla zem dýchat’



TerraWay má mnoho
dobrých stránok

TerraWay® je vodopriepustný a aktívne dýchajúci povrch

z ušľachtilých štrkov a pieskov.

Tieto prírodné materiály sa spájajú so špeciálne vyvinutým,

životnému prostrediu neškodiacim TerraWay®-pojivom.

Vytvrdnutím vzniká oderuodolný povrch, ekologicky spevňujúci

ihriská, chodníky a iné plochy bez toho, aby sa znepriepustnil.

Koreňový systém rastlín a stromov nie je narušený, výmena

plynov v pôde nie je obmedzená a odparovanie je nepretržite

možné. Tak môže zem sústavne dýchať.

Prednosti TerraWay®-povrchov

� vodo- a vzduchopriepustnosť

� neškodnosť životnému prostrediu a spodným vodám

� pohlcovanie hluku a prachu

� nekĺzavý s nízkym valivým odporom

� zaťažiteľný a ľahko čistiteľný

� oderuvzdorný a poveternostne stály

� stvárniteľný v mnohých farbách a tvaroch

� mrazuvzdorný s dlhou životnosťou

� rýchlo vyhotoviteľný a bezproblémovo odstrániteľný

Pôda nie je utesnená,

vodný režim a

výmena plynov

ostávajú neporušené.

Komfort chôdze je

zvyšovaný dutinami

v povrchu.



Rôzne druhy prírodných štrkov a pieskov otvárajú

veľké vzhľadové možnosti.

Je možný každý typ tvaru a zafarbenia. Na požiadanie

je možné vyhotoviť aj kresby alebo ornamenty.

TerraWay má mnoho
pekných stránok
TerraWay®-povrchy sú na dotyk príjemnejšie a mäkkšie ako

bežné betónové plochy. Ponúkajú neobmedzené množstvo

volného priestoru pre individuálne tvarové a farebné želania.

Metlou a vodným prúdom sa ľahko čistia a dlho vyzerajú

ako nové.



TerraWay je
všestranne použitel’ná

� Chodníky, cyklistické a vychádzkové

cestičky

� Školské dvory a škôlky

� Dôchodcovské a opatrovateľské domovy

� Kruhy okolo stromov

� Odstavné plochy pre os.autá

� Strešné terasy

� Skateboardové dráhy a detské ihriská

Koreňový systém stromov

nebude znepriepustnený.

V prípade otázok sa o bližšie

informácie obráťte na:

Steinbauer Development GmbH

Favoritenstr. 50, 1040 Wien

T: +43 (0) 1 505 80 11

F: +43 (0) 1 505 80 11-19

E: terraway@steinbauer.co.at

I: www.terraway.at

Ako certifikovaná odborná TerraWay®-prevádzka najprv

preveríme skutočný stav miesta, analyzujeme pomery pôdy

a nadimenzujeme vrstvu štrku na ktorú bude TerraWay®-

povrch nanášaný. TerraWay®-zmes je potom priamo na

mieste namiešaná v špeciálnej miešačke roztiahnutá na

plochu a uhladená. Už po krátkom čase tvrdnutia je možné

po povrchu chodiť a podľa vyhotovenia aj jazdiť.


