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Linjeavvattning
Vi har dräneringsrännor som visar vattnet vägen

LINJEAVVATTNING – Dräneringsrännor som du kan lita på

FASERFIX® SUPER

Dräneringsränna för extrema laster och höga dynamiska
krafter
Ränna: 		
Fiberförstärkt betong
Galler: 		
Rutgaller, slitsgaller och solida galler i
		segjärn
Sarg: 		
40 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås: 		
SIDE-LOCK - Bultfritt snabblåsningssystem
Tryckklasser: D 400 till F 900
Dimensioner: 100 mm till 500 mm

FASERFIX® KS

Stabil och effektiv dräneringsränna för kommersiella och
offentliga miljöer
Ränna: 		
Fiberförstärkt betong
Galler: 		
Rutgaller, slitsgaller, längsgående slitsgaller
		
och perforerade galler i segjärn, KTL-belagd
		
segjärn, galvaniserat stål, rostfritt stål och
		PA-GF
Sarg: 		
20 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås: 		
SIDE-LOCK - Bultfritt snabblåsningssystem
Tryckklasser: A 15 till F 900
Dimensioner: 100 mm till 300 mm

RECYFIX® STANDARD

Dräneringsränna för privata applikationer runt huset och
i trädgården
Ränna: 		
Galler: 		
		
Sarg:
Lås: 		
		
Tryckklasser:
Dimensioner:

PP-PE polymer
Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler
i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
Ovanpåliggande
Låshandtag - Tvärsgående skena som
fixeras i rännans innerväggar
A 15 till C 250
100 mm till 300 mm

RECYFIX® PRO

Korrosionsfri linjär dränering för privata och offentliga
utrymmen
Ränna: 		
Galler: 		
		
Sarg: 		
Lås: 		
		
Tryckklasser:
Dimensioner:
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PP-PE polymer
Rutgaller, slitsgaller och längsgående
slitsgaller i segjärn och PA-GF polymer
Integrerad
Låshandtag - Tvärsgående skena som 		
fixeras i rännans innerväggar
A 15 till C 250 (D 400 i 200mm)
100 mm till 200 mm

RECYFIX® PLUS

Dräneringsränna med ett sofistikerat utseende för offentliga
och kommersiella områden
Ränna: 		
Galler: 		
		
Sarg: 		
Lås: 		
		
Tryckklasser:
Dimensioner:

PP-PE polymer
Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler
i segjärn, galvaniserat stål och rosfritt stål
Galvaniserat- eller rostfritt stål
Låshandtag - Tvärsgående skena som
fixeras i rännans innerväggar
A 15 till C 250
100 mm till 300 mm

RECYFIX® PLUS X

Dräneringsränna med en kraftig skyddskant för områden
med höga trafikflöden
Ränna: 		
Galler: 		
Sarg: 		
Lås: 		
		
Tryckklasser:
Dimensioner:

PP-PE polymer
Rutgaller eller slitsgaller i segjärn
Galvaniserat- eller rostfritt stål
Låshandtag - Tvärsgående skena som 		
fixeras i rännans innerväggar
D 400
100 mm till 300 mm

RECYFIX® NC

Mycket stabil och lätt linjär dränering för samhällsbyggnad
och industriapplikationer
Ränna: 		
Galler: 		
Sarg: 		
Lås: 		
Tryckklasser:
Dimensioner:

PP-PE polymer
Slitsgaller i segjärn
Integrerad
8-punkters bultlås
E 600
100 mm till 200 mm

SLITSAD RÄNNA

Slitsad ränna för ett minimalistiskt utseende
Ränna: 		
Sarg: 		
Beteckningar:
Tryckklasser:
Dimensioner:

PP-PE polymer / Fiberförstärkt betong
Ovanpåliggande
Galvaniserat- eller rostfritt stål
A 15 till D 400
100 mm till 150 mm

LINJEAVVATTNING – Övriga produkter från Hauraton
DACHFIX® Pålitlig dräneringsränna för terrasser,
fasader och platta tak

TOP X Perfekt för uppfarter, garage och trädgårdar

FASERFIX® STANDARD Solid linjär dräneringsränna
för enkel gör-det-själv-installation, övervägande i
privata områden

RECYFIX® HICAP Där krav på höga flöden ställs

RECYFIX® POINT / FASERFIX® POINT Punktdränering för gårdsplaner, garage och uteplatser

RECYFIX® TRAFFIC / FASERFIX® TRAFFIC Extremt
robust med kraftig fixering

RECYFIX® GREEN Gräsdränering för infiltration av
regnvatten på parkeringsplatser

DRAINFIX® CLEAN Effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande
ränna

FASERFIX® BIG Linjär dränering för tung trafik med
betongarmering för högsta belastning

SPORT Omfattande utbud för alla idrottsanläggningar
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LINJEAVVATTNING

BRETT SORTIMENT OCH
SNABBA LEVERANSER
Vi har ca 45 000 produkter i sortimentet, varav
15 000 på hyllorna i vårt centrallager i Hjärnarp.
Lagervaror skickas samma dag om ordern
kommer före kl 14.00.

STABIL PARTNER
GPA startades för drygt 30 år sedan och finns
över hela Skandinavien. Vi har stabil ekonomi
och ingår i börsnoterade Indutradekoncernen.

RÅDGIVARE
Vi har stor applikationskunskap och hjälper våra
kunder hitta de bästa lösningarna. Vi kan även
assistera med beräkningar av isolering, rörstöd,
termisk expansion och flöden. Därutöver
erbjuder vi kurser i plastsvetsning med möjlighet
till certifiering.

NÖJDA KUNDER
Pålitlighet, kompetens och lojalitet har gett oss
många nöjda kunder. Vi har referenser över hela
Sverige, både stora och små. Vi är noga med
att aldrig konkurrera med våra kunder och utför
därför aldrig installationsarbeten.

VÅR HEMSIDA OCH KATALOG
Besök gärna vår hemsida eller beställ vår katalog
om Linjeavvattning på www.gpa.se eller via
info@gpa.se. Här finner du vårt breda sortiment
och unika lösningar från HAURATON, som
vägleder dig och visar vattnet vägen!
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Securing your flow
GPA - En av Skandinaviens ledande leverantörer av rörsystem
och komponenter i plast och metall för flödesteknik.

www.gpa.se
GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

