Grodzice winylowe
EcoLock
Trwała, wytrzymała i konkurencyjna cenowo
alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań.

www.pietrucha.pl

Grodzice winylowe EcoLock

www.pietrucha.pl

O nas
Grupa Pietrucha to nowocześnie zarządzane, konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwo,
specjalizujące się w produkcji i dystrybucji najwyższej klasy zaawansowanych produktów
z tworzyw sztucznych, o bardzo szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej.
Zaopatrujemy blisko 3500 klientów w 34 krajach na 5 kontynentach. Mimo skali realizowanych
przedsięwzięć i globalnego zasięgu, Grupa Pietrucha pozostaje firmą rodzinną, od 55 lat
wyznającą te same zasady, oparte na rzetelności i szacunku wobec klienta, zarządzaną
przez trzecie pokolenie przedsiębiorców.
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Wykorzystanie grodzic winylowych przy doszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych.
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Grodzice winylowe EcoLock
Charakterystyka

Grupa Pietrucha jest globalnym liderem w produkcji i dystrybucji nowoczesnych grodzic winylowych EcoLock, o szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej oraz projektach infrastrukturalnych z zakresu hydrotechniki.

Trwałe, szczelne
i wytrzymałe rozwiązanie
50 lat ograniczonej gwarancji użytkowej.
Nie wymagają konserwacji, zachowując
doskonałe parametry wytrzymałościowe
i mechaniczne.
Nie korodują i są odporne na działanie
czynników atmosferycznych i biologicznych,
m.in. promieniowanie UV, działanie wody
morskiej, ekstremalne temperatury.
Odporne na działanie czynników
mechanicznych, m.in. zadrapania, pęknięcia,
zarysowania i zamarzającą wodę.
Zachowują szczelność dzięki zastosowaniu
połączeń zamkowych.

44

Grodzice winylowe są przyjazną dla środowiska, lekką, nowoczesną i konkurencyjną cenowo
alternatywą dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal, drewno czy beton. Sektor budowlany
wykorzystuje je coraz częściej z uwagi na doskonałe parametry oraz możliwość obniżenia kosztów inwestycji, dzięki ich zastosowaniu.

Przyjazne dla środowiska
i estetyczne
Ekologiczne rozwiązanie dzięki komponentom
z recyklingu konstrukcyjnego PVC,
z możliwością ponownego przetwarzania.
Estetyczne i czyste, doskonale komponują
się z otoczeniem dzięki niewidocznym
i szczelnym połączeniom zamkowym oraz
neutralnej kolorystyce.
Standardowo produkowane w kolorze
szarym, oliwkowym oraz brązowym. Grupa
Pietrucha oferuje możliwość zamówienia
grodzic w dowolnym kolorze z palety RAL.

Redukcja kosztów,
skrócenie czasu inwestycji
Konkurencyjne cenowo w porównaniu
z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Łatwe w transporcie i montażu dzięki
niewielkiej wadze i unikalnemu projektowi
płaskopowierzchniowemu.
Nieskomplikowany i szybki montaż bez
konieczności użycia ciężkiego sprzętu.
Łatwość formowania wewnętrznych
i zewnętrznych krzywizn pozwala
dopasować ściankę do naturalnych linii
brzegowych.

Kompleksowa obsługa,
kompletny system
Obsługa na każdym etapie projektu od doradztwa technicznego i wsparcia
projektowego, po transport, wykonawstwo,
montaż i nadzór prac budowlanych.
Aż 15 typów grodzic oraz pełna gama
akcesoriów. Całość uzupełniają kotwy
i sprzęt montażowy.
System uzupełniają deski kompozytowe
TerraDeck. Współpraca systemów EcoLock
i TerraDeck sprawdza się przy budowie
nabrzeży turystycznych i użytkowych,
pomostów, molo oraz przystani jachtowych.
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EcoLock
Zastosowanie grodzic
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Ze względu na dużą odporność na czynniki biologiczne, atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, zakres wykorzystania grodzic winylowych EcoLock jest bardzo szeroki. Ich zastosowanie zamiast
stalowych ścianek szczelnych pozwala na obniżenie kosztów materiału oraz montażu. Zastąpienie
nimi rozwiązań drewnianych umożliwia osiągnięcie wyższej wytrzymałości i odporności na warunki zewnętrzne.

Ścianki szczelne i oporowe
z systemem odciągów

Zabezpieczenie
i regulacja brzegów

Groble

Zabezpieczenie wałów
przeciwpowodziowych

Ścianki szczelne i oporowe z możliwością
stosowania odciągów i kotew pozwalają
na zabezpieczenie brzegów zbiorników
wodnych i rzek. Stanowią również dodatkowe
zabezpieczenie, podnoszące wytrzymałość
systemu.

Ze względu na prostotę dostosowania
konstrukcji z użyciem grodzic EcoLock do
naturalnych krzywizn brzegowych, znajdują one
zastosowanie przy zabezpieczaniu i regulacji
brzegów rzek, rowów czy kanałów.

Zastosowanie ścianek winylowych podczas
budowy grobli w obrębie zbiorników wodnych
pozwala na podwyższenie ich trwałości
poprzez efektywne zabezpieczenie struktury,
przed podmywaniem.

Podczas budowy i modernizacji wałów
przeciwpowodziowych rozwiązania z tworzyw
sztucznych wzmacniają i uszczelniają
konstrukcję, zapobiegając przesiąkaniu wody
w warunkach powodzi.

Ścianki szczelne

Separacja terenów
zagrożonych ekologicznie.

Grodzice winylowe zastosowane w celu ochrony
terenów o zmiennym lub podwyższonym
poziomie wód gruntowych skutecznie
ograniczają infiltrację wody oraz zabezpieczają
przed stopniową erozją i niszczeniem.

Ścianki szczelne EcoLock mogą być stosowane
w celu odseparowania zbiorników wodnych,
czy też wód gruntowych od terenów, na
których występuje zagrożenie ekologiczne
(m.in. wysypiska śmieci, zakłady przemysłowe).

Ścianki oporowe

Zabezpieczenie brzegów
o zmiennym poziomie wody

System grodzic winylowych EcoLock sprawdza
się przy zabezpieczaniu skarp, osuwisk
i wykopów. Ściany oporowe pozwalają również
na estetyczne kształtowanie danego terenu.

Szczelność ścianek z tworzyw sztucznych,
w połączeniu z ich estetyką, pozwala
wykorzystywać je również do zabezpieczenia
brzegów o zmiennym poziomie wody.
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EcoLock
Technologia
Technologia produkcji
Grodzice winylowe EcoLock wykonywane są z twardego polichlorku winylu, modyfikowanego środkami
ułatwiającymi przetwórstwo, modyfikatorami udarności, stabilizatorami termicznymi i UV oraz wypełniaczami mineralnymi. Są produkowane metodą wytłaczania jako profile monolityczne lub metodą
współwytłaczania (koekstruzji) z rdzeniem wykonanym z materiału uzyskanego z recyklingu konstrukcyjnego PVC, powleczonego warstwą tworzywa pierwotnego. Dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu
konstrukcyjnego PVC, który umożliwia ponowne przetwarzanie, grodzice winylowe są rozwiązaniem przyjaznym środowisku.

Parametr

Jednostka Norma

Gęstość

kg/m3

PN-EN ISO 1183-3:2003 1400-1480

Udarność wg. Charpy’ego

kJ/m

PN-EN ISO 179-1:2004 ≥ 30

Twardość Shore’a

Shore’a D

PN-EN ISO 868:2005

≥ 75

Temperatura mięknienia wg. Vicata

o

PN-EN ISO 306:2004

≥ 77

Wytrzymałość na rozciąganie

MPa

PN-EN ISO 527-2:1998 ≥ 44

Moduł sprężystości przy rozciąganiu

MPa

PN-EN ISO 527-2:1998 ≥ 2600

Moduł sprężystości przy zginaniu

MPa

PN-EN ISO 178:2006

≥ 2600

Wytrzymałość na zginanie

MPa

PN-EN ISO 178:2006

≥65

Odporność na sztuczne starzenie klimatyczne po napromieniowaniu energią
2,6 GJ/m2, określona:
- odpornością na zmianę barwy
- zmianą udarności wg. Charpy’ego

%

PN-EN 513:2002

nie mniej niż 4

2

C

Waa

PN-EN ISO 4892-2 met. A w skali szarej
PN-EN 20105-A03:1996 ≤ 30
PN-EN ISO 179-1:2004

Powyższa tabela przedstawia parametry dotyczące wszystkich elementów systemu z wyłączeniem odboju.

Partnerzy technologiczni
| Politechnika Łódzka | Politechnika Warszawska |
| Pro-Lab Sp. z o.o. | Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| Instytut Technologiczno-Przyrodniczy |
| Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników | Instytut Włókiennictwa |

Zestawienie porównawcze najważniejszych parametrów grodzic EcoLock
Niezmienna jakość i parametry

Certyfikat ISO 9001:2008

Dzięki stałemu monitoringowi i utrzymaniu
rygorystycznych procedur produkcyjnych,
gwarantujemy wysoką i niezmienną jakość
naszych produktów. Jakość oraz parametry
wytrzymałościowe naszych grodzic są
cyklicznie potwierdzane w akredytowanych
laboratoriach i instytutach badawczych, jak
również technicznych uczelniach wyższych.

Na wysoką jakość grodzic ma wpływ nie
tylko nowoczesny park maszynowy, ale też
20-letnie doświadczenie w przetwórstwie
tworzyw sztucznych. Produkcja grodzic z PVC
to proces wymagający najwyższej staranności.
Zastosowanie normy ISO 9001:2008 pozwoliło
nam zapewnić i utrzymać produkcję wysokiej
jakości wyrobów, a wprowadzenie procedur
usystematyzowało działania w firmie, które są
teraz jej integralną częścią.

Szerokość
profilu (cm)

GW-458/12,0
GW-580/11,0
GW-458/10,4
GW-580/9,0

Maksymalny
dopuszczalny
moment
(kNm/m)

GW-580/7,0
GW-610/9,0
GW-565/9,0
GW-610/7,2
GW-610/6,4
trapez

GW-270/5,5
GW-460/5,5
GW-300/5,5

trapez

GW-270/3,5

fala

GW-270/5,5
GW-537/5,5
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Produkty

Asortyment

Grodzice winylowe EcoLock posiadają różne profile i różne są ich zastosowania, ale wszystkie wykonane
są z tego samego, wysokiej jakości materiału. To właśnie użycie odpowiedniego surowca decyduje o istotnych parametrach fizykomechanicznych.

GW-270 / 3,5

Kompletny system

Asortyment EcoLock obejmuje 15 typów
grodzic o różnym przeznaczeniu oraz pełną
gamę akcesoriów, w tym łączniki narożne,
pozwalające na łączenie ścianek pod
kątem 90 stopni, oczepy zabezpieczające
ścianki od góry oraz elastyczne odboje,
często wykorzystywane na przystaniach
kajakowych. Całość uzupełniają kotwy.
Grupa Pietrucha zapewnia pełną obsługę
na każdym etapie projektu - od doradztwa
technicznego i wsparcia projektowego, po
transport, wykonawstwo, montaż i nadzór prac
budowlanych.

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

270

Wysokość przekroju

mm

150

EcoLock i TerraDeck:
doskonałe połączenie

Grubość ścianki

mm

3,5

Wskaźnik przekroju

cm3/m

254

Ofertę grodzic EcoLock uzupełnia system
desek kompozytowych TerraDeck, który
sprawdza się w wymagających warunkach
atmosferycznych, w przedsięwzięciach, gdzie
wodoodporność jest jednym z kluczowych
parametrów. Deski kompozytowe TerraDeck
są produkowane z mączki drewnianej
i PVC, łącząc estetykę naturalnego drewna
oraz funkcjonalność tworzywa sztucznego.
Współpraca systemów EcoLock i TerraDeck
daje znakomite efekty przy budowie nabrzeży
turystycznych i użytkowych, pomostów, molo
oraz przystani jachtowych.

Moment bezwładności

cm4/m

2327

Dopuszczalny moment*

kNm/m

5,6

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

11,2

GW-270 / 5,5 Wartość fala

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

309

Wysokość przekroju

mm

88

Grubość ścianki

mm

5,5

Wskaźnik przekroju

cm3/m

87,3

Moment bezwładności

cm4/m

385

Dopuszczalny moment*

kNm/m

1,9

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

3,8

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

270

Wysokość przekroju

mm

150

Grubość ścianki

mm

5,5

Wskaźnik przekroju

cm3/m

369,5

Moment bezwładności

cm4/m

3266

Dopuszczalny moment*

kNm/m

8,1

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

16,3

Wartość trapez

3 ,5

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

GW-270 / 5,5

10

Wartość trapez

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2
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GW-537 / 5,5

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

608

Wysokość przekroju

mm

88

Grubość ścianki

mm

5,5

Wskaźnik przekroju

cm3/m

86,6

Moment bezwładności

cm4/m

382

Dopuszczalny moment*

kNm/m

1,9

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

3,8

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

606

Wysokość przekroju

mm

180

Grubość ścianki

mm

6,4

Wskaźnik przekroju

cm3/m

589,7

Moment bezwładności

cm /m

5325

Dopuszczalny moment*

kNm/m

13,0

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

25,9

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

GW-300 / 5,5

jedn.

wartość

GW-610 / 7,2

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

300

Szerokość przekroju

mm

606

Wysokość przekroju

mm

115

Wysokość przekroju

mm

200

Grubość ścianki

mm

5,5

Grubość ścianki

mm

7,2

Wskaźnik przekroju

cm3/m

320

Wskaźnik przekroju

cm3/m

728,7

Moment bezwładności

cm /m

1842

Moment bezwładności

cm /m

7724

Dopuszczalny moment*

kNm/m

7,0

Dopuszczalny moment*

kNm/m

16,0

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

14,1

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

32,1

4

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

GW-460 / 5,5

jedn.

wartość

GW-610 / 9,0

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

460

Szerokość przekroju

mm

606

Wysokość przekroju

mm

130

Wysokość przekroju

mm

230

Grubość ścianki

mm

5,5

Grubość ścianki

mm

9

Wskaźnik przekroju

cm3/m

360

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1076,8

Moment bezwładności

cm4/m

2527

Moment bezwładności

cm /m

12766

Dopuszczalny moment*

kNm/m

7,9

Dopuszczalny moment*

kNm/m

23,7

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

15,8

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

47,4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

12

GW-610 / 6,4

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2
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GW-565 / 9,0

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

565

Wysokość przekroju

mm

245

Grubość ścianki

mm

9,0

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1042

Moment bezwładności

cm4/m

12768

Dopuszczalny moment*

kNm/m

22,9

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

45,8

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

290

Wysokość przekroju

mm

240

Grubość ścianki

mm

7,0

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1228,3

Moment bezwładności

cm /m

15429

Dopuszczalny moment*

kNm/m

27,0

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

54,0

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

GW-458 / 10,4

jedn.

wartość

GW-580 / 9,0

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

458

Szerokość przekroju

mm

290

Wysokość przekroju

mm

254

Wysokość przekroju

mm

240

Grubość ścianki

mm

10,4

Grubość ścianki

mm

9,0

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1541,5

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1461,6

Moment bezwładności

cm /m

20718

Moment bezwładności

cm /m

18739

Dopuszczalny moment*

kNm/m

33,9

Dopuszczalny moment*

kNm/m

32,2

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

67,8

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

64,3

4

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

GW-458 / 12,0

jedn.

wartość

GW-580 / 11,0

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

458

Szerokość przekroju

mm

290

mm

240

Wysokość przekroju

mm

254

Wysokość przekroju

Grubość ścianki

mm

12

Grubość ścianki

mm

11

Wskaźnik przekroju

cm /m

1717

Wskaźnik przekroju

cm3/m

1711

22937

Moment bezwładności

cm /m

21851

kNm/m

37,6

kNm/m

75,3

Moment bezwładności

3

cm4/m

Dopuszczalny moment*

kNm/m

37,8

Dopuszczalny moment*

Max. dopuszczalny moment

kNm/m

75,5

Max. dopuszczalny moment

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2

14

GW-580 / 7,0

4

* Wskaźnik bezpieczeństwa = 2
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Narożnik 610/580

jedn.

wartość

Oczep 180

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

96,50

Szerokość przekroju

mm

180

Wysokość przekroju

mm

58,80

Wysokość przekroju

mm

90

Grubość ścianki

mm

10

Oczep 120

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

127

Wysokość przekroju

mm

60

Grubość ścianki

mm

4

Oczep 290

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

290

Wysokość przekroju

mm

90

Grubość ścianki

mm

10

Narożnik 300

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

45,00

Wysokość przekroju

mm

15,60

Czwórnik 270/300

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

57

Wysokość przekroju

mm

57

Odbój

jedn.

wartość

Szerokość przekroju

mm

46

Wysokość przekroju

mm

90
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EcoLock
Montaż

Wpłukiwanie

Wkopywanie

Metoda stosowana przy instalacji grodzic
w bardzo spoistych lub zagęszczonych gruntach, gdzie siła młotów wibracyjnych może
być niedostateczna do uzyskania wymaganego
zagłębienia. Technika wpłukiwania polega na
wytwarzaniu ciśnienia bezpośrednio pod stopą
grodzicy, które rozluźnia i usuwa grunt pod
elementem. Do zmiękczenia gruntu używa się
strumienic powietrznych lub wodnych z niskolub wysokociśnieniowymi pompami wodnymi.

Metoda stosowana przy budowie ścian palowych o niewielkim zagłębieniu, polegająca na
montażu grodzic w uprzednio wykopanym
rowie, a następnie wypełnianiu konstrukcji
specjalnie dostosowanym do warunków gruntowych materiałem.

Wbijanie
Najczęściej stosowana metoda, polegająca na
wciskaniu grodzic w grunt wzdłuż uprzednio
zainstalowanych wzorników przy wykorzystaniu młotów wibracyjnych, lekkiego sprzętu
o niewielkiej energii uderzeń. Rodzaj sprzętu
jest dobrany do parametrów gruntu, głębokości zagłębienia i typu grodzicy. Przy montażu
w twardych, zwartych podłożach oraz przy
wbijaniu długich elementów stosowane są
mandrele, czyli stalowe prowadnice o kształcie
odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Rodzaj i długość mandreli jest dostosowywany do typu wbijanych grodzic.

Młot pneumatyczny

Zalety stosowania mandreli
■■ wbijanie grodzic winylowych w bardzo
trudnych warunkach gruntowych (zwarte
iły, gliny, żwiry)
■■ montaż długich profili nawet do 12m
■■ usuwanie przeszkód napotkanych w gruncie (korzenie, kamienie)
■■ zachowanie prostoliniowości profili
■■ wstępne rozluźnienie gruntu
■■ przyspieszenie prac instalacyjnych

Nasza oferta umożliwia wynajem
młotów lekkich oraz wibromłotów montowanych na koparkach.

Grupa Pietrucha oferuje pomoc na każdym
etapie projektu, od doradztwa technicznego
i wsparcia projektowego po transport, wynajem sprzętu, usługi montażowe i nadzór
wykonawczy.
Prowadzimy sprzedaż i wynajem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wbijania
(wibromłoty, młoty pneumatyczne, mandrele)
wraz ze szkoleniem z zakresu ich użytkowania
i najefektywniejszego wykorzystania.

Wsparcie dla projektantów
Inżynierowie Grupy Pietrucha oferują wsparcie projektantom, inżynierom i wykonawcom projektów bazujących na naszych produktach. Z myślą o nich stworzyliśmy autorski program komputerowy, który umożliwia:

Wbijanie grodzicy z wykorzystaniem
prowadnicy stalowej
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■■ obliczanie i modelowanie konstrukcji
■■ tworzenie wykresów uwzględniających przemieszczenia, kąty obrotu, momenty zginające, siły tnące,
reakcję gruntu.
■■ obliczanie i modelowanie zastosowania kotew gruntowych
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Studium przypadku:
Największa w Europie inwestycja
z użyciem grodzic winylowych

Wybrane realizacje

Jedną z najbardziej odpowiedzialnych funkcji grodzic winylowych EcoLock jest przeciwdziałanie erozyjnym oddziaływaniom wód gruntowych na konstrukcje wałów przeciwpowodziowych.
Pokój, Polska

Projekt:
Dostawa w roku 2012 ok. 72 400 m2 (długości
15690 mb, czyli niemal 16 kilometrów!)
grodzic winylowych wykorzystanych
w konstrukcji przesłony przeciwfiltracyjnej
dla inwestycji „Ochrona przeciwpowodziowa
polderu Gardna V-VI”. Konstrukcja
zaliczona do IV klasy ważności obiektów
hydrotechnicznych chronić będzie obszar
918 ha przed zagrożeniem powodziowym.

Założenia projektu:
■■ Wydłużenie drogi filtracji wód gruntowych
■■ Zwiększenie współczynnika stateczności
samej konstrukcji wału.
■■ Częściowa przebudowa istniejących wałów
i wykonanie nowych

Wyzwanie:
Słabe podłoże gruntowe wału w większości
zbudowane z torfów i duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego osiadania i erozji
konstrukcji ziemnej wału.

Rozwiązanie:
■■ Zastosowanie profili GW 270/5,5 grodzic
winylowych EcoLock z twardego PVC
i odpowiedniej, sięgającej stropu piasków
drobnych wysokości (2,0 – 9,0 m),
pełniących rolę bariery przeciwfiltracyjnej
i stanowiących oparcie dla ziemnego
korpusu wału, poprawiające jego
stateczność.
■■ Wykorzystanie mieszanki torfu i piasku oraz
samego piasku w konstrukcji korpusu wału,
które pozwoliło na wyniesienie korony
obwałowań równe 0,5 m ponad poziom
wody.

Podsumowanie:
■■ Zastosowanie rozwiązania opartego na
grodzicach EcoLock pozwoli ochronić
przed erozją wodną i podtopieniami obszar
o powierzchni 918 hektarów.
■■ Największa tego typu inwestycja w Europie!
72 400 m2 grodzic GW-270 / 5,5 to
powierzchnia 11 boisk piłkarskich!

Regulacja koryta
kanału wodnego
GW-300/5,5
2007

Sieradz, Polska
Doszczelnienie
wału pzeciwpowodziowego
GW-300/5,5
2013

Kowal, Polska
Zbiornik retencyjny przy autostradzie A1
Dla zobrazowania ilości grodzic
GW-270 / 5,5 wynoszącej aż
72 400 m2 można tę wartość
przyrównać do powierzchni 11
boisk piłkarskich co czyni z tej
inwestycji największą tego typu
w Europie!
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GW-580/7,0
2012

21

Grodzice winylowe EcoLock

www.pietrucha.pl

Warszawa, Polska

Padang, Indonezja

GW-300/5,5

Przeciwerozyjne
zabezpieczenie
koryta rzeki

2008

GW-610/9,0

Przepust wodny

2012-2013

Blans, Dania
Port jachtowy
GW-580/11,0
2009

Łunawy Wielkie,
Polska
Zabezpieczenie
fundamentów
elektrowni
wodnej
GW-300/5,5
2007

Żagań, Polska
Budowa przepławki dla ryb
na rzece Bóbr
GW-610/6,4
+ oczep
2016
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Warta, Zbiornik
Jeziorsko
Przystań kajakowa
GW-580/7,0
2012
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Jelcz-Laskowice,
Polska

Scott’s Point, Australia

Modernizacja
obwałowań

Zabezpieczenie
opaski brzegowej

GW-610/9,0

GW-610/9,0

2013

2013

Utrecht, Holandia
Regulacja brzegu rzeki
GW-610/9,0
2013

Pruszków, Polska
Modernizacja
linii kolejowej
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Ryga, Łotwa
Zabezpieczenie
nabrzeża oraz
ochrona przeciwpowodziowa
GW-610/9,0
2015

Curacao, Karaiby
Port jachtowy

GW-610/9,0

GW-610/9,0

2014

2014
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Odessa, Ukraina
Zabezpieczenie
linii brzegowej
GW-580/7,0
2015

Neusiedl am See,
Austria
Zabezpieczenie
brzegu kanału
wodnego
GW-580/9,0
2014

Schapenput Marina, Holandia
Marina
GW-610/9,0
2015

Korea Południowa
Zabezpieczenie
wałów przeciwpowodziowych
GW-580/7,0
2011

Terwolde, Holandia
Zabezpieczenie
brzegu kanału
wodnego
GW-460/5,5
2014
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Dział handlowy
oferta@pietrucha.pl
tel. +48 501 623 737

www.pietrucha.pl

