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Hurtownia materiałów technicznych,
dostawca geosyntetyków.
OFERUJEMY:
?Filce techniczne wełniane i poliestrowe w tym kolorowe do tworzenia ozdobnych

aplikacji,
?Krążki polerskie,
?Tkaniny i włókniny filtracyjne,
?Uszczelnienia techniczne: płyty, szczeliwa, uszczelki, w tym pod konkretny wymiar,
?Fibra, preszpan, tereszpan, szkłoflex, tekstolit,
?Gumy techniczne: płyty, taśmy przenośnikowe, węże gumowe, linki gumowe
ekspandery,
?Tworzywa sztuczne: płyty, pręty, rury, węże,
?Tkaniny bawełniane w tym namiotowe, leżakowe introligatorskie, flanela, tetra, gaza
?Tkaniny jutowe, polipropylenowe, brezenty, ortaliony, plandekowe, ceraty, folie
mrozoodporne,
?Plandeki o typowych wymiarach oraz szyte pod wymiar,
?Nici: lniane, poliamidowe, poliestrowe,
?Worki: polipropylenowe, raszlowe, jutowe, big-bagi,
?Taśmy: nośne, włazowe, hamulcowe, elektroizolacyjne, kaletnicze, szklane,
bawełniane,
?Pasy transportowe i zawiesia,
?Liny i sznury: bawełniane, poliestrowe, polipropylenowe, poliamidowe, sizalowe,
konopne, jutowe,
?Tkaniny i płyty tapicerskie,
?Rękawice robocze, taśmy ostrzegawcze.

Zapraszamy!
www.surtex.wroclaw.pl

Geosyntetyki - oferta w nowoczesnym budownictwie.
To grupa materiałów polimerowych w inżynierii budowlanej, których podstawowym
zadaniem jest poprawa właściwości gruntów, ich wzmocnienie i ochrona przed
erozją oraz uregulowanie stosunków wodnych.
W zależności od warunków gruntowych, zamierzonego efektu i problemów
geotechnicznych, dokonuje się wyboru materiałów geosyntetycznych,
biorąc pod uwagę ich funkcje i parametry.

W naszej ofercie:
?Geowłókniny,
?Geokraty,
?Geosiatki,
?Geotkaniny,
?Materace i kosze gabionowe,
?Biowłókniny,
?Folie PEHD,
?Geokompozyty,
?Folie PCV,
?Maty przeciwerozyjne,
?Maty bentonitowe.

Zastosowanie:
Budowa dróg i parkingów, linii kolejowych, boisk, kortów tenisowych,
wysypisk odpadów, wzmacnianie nasypów, skarp i wałów, drenaż.
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