Přehled produktů
Zařízení pro čištění a úpravu znečištěné
dešťové vody

TRANSPORT

Stav: květen 2018

ČIŠTĚNÍ

AKUMULACE

ODVÁDĚNÍ

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY
ELEKTROSYSTÉMY
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
BUDOV
PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY

... znečištěné dešťové vody

Zařízení pro čištění a úpravu ...

Šachty

Produkt

Trubní zařízení

NOVINKA

NOVINKA

Trubní filtrační zařízení se substrátovým stupněm dočištění
NOVINKA

RigoClean

SediPoint

SediPipe basic

SediPipe level

SediPipe L

SediPipe XL

SediPipe L plus

SediPipe XL plus

SediSubstrator basic

SediSubstrator L

SediSubstrator XL

s filtračním nerezovým
sítem

s oddělovačem proudění

s 1 oddělovačem
proudění

s 1 oddělovačem
proudění

s 1 oddělovačem
proudění

s 1 oddělovačem
proudění

s 2 oddělovači proudění

s 2 oddělovači proudění

s 1 oddělovačem
proudění a substrátovou
kartuší

s 1 oddělovačem
proudění a substrátovou
kartuší

s 1 oddělovačem
proudění a substrátovou
kartuší

filtrace

sedimentace

sedimentace

sedimentace

sedimentace

sedimentace

sedimentace a
odlučování oleje

sedimentace a
odlučování oleje

sedimentace a
odlučování oleje i za
deště

sedimentace a
odlučování oleje i za
deště

sedimentace a
odlučování oleje i za
deště

chrání vsakovací a
retenční galerie
před znečištěním

osvědčený princip
oddělovače proudění
s minimálním
prostorem pro
instalaci

cílová šachta s odtokem integrovaná
přímo do vsakovací
nebo retenční galerie

přítok i odtok ve
stejné úrovni

variabilní úhly nátoku  
a montážní hloubky

šachty DN 1000
připravené dle
požadavků
zákazníka

odlučovací výkon
oleje při haváriích
i za deště

odlučovací výkon
oleje při haváriích
i za deště

čištění dešťové vody
s certifikátem DIBt

čištění dešťové vody
s certifikátem DIBt

3 650 m2

23 350 m2

Obrázek

Čisticí výkon

Princip funkce

Oblast použití

Stupeň znečištění

Typické vlastnosti

Max. velikost
redukované odvodňované plochy

1 000 m2

23 350 m2

44 450 m2

44 450 m2

44 450 m2

cílová šachta s odtokem integrovaná
přímo do vsakovací
nebo retenční galerie

44 450 m2

940 m2

Schváleno
Německým ústavem
stavební techniky
(DIBt)

Schválení

Certifikáty

3 000 m2

n
n

 LGA Würzburg

IKT Gelsenkirchen

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg

 HTWK Leipzig
 ifs Hannover
n  LGA Würzburg
n  IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft
n

IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft
n

IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft
n

IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft
n

IKT Gelsenkirchen
n  TAUW / TU Delft
n

n

  ifs Hannover

n

 LGA Würzburg

3 000 m2

NOVINKA

Schváleno
Německým ústavem
stavební techniky
(DIBt)

n

 LGA Würzburg

S kořeny v Königsbergu v Německu,
úspěšná po celém světě!

Naše zastoupení v Evropě:
Königsberg, Německo (hlavní sídlo)
Bückeburg, Německo
Schwarzheide, Německo
Okříšky, Česká republika
St.-Leonards-on-Sea, Velká Británie
Moskva, Rusko
Yeles/Toledo, Španělsko

Naše zastoupení v Africe:

Torcy-le-Grand, Francie
Ebersbach/Fils, Německo

Ben Arous, Tunisko

Mönchaltorf, Švýcarsko

Naše zastoupení v Asii:

Milán, Itálie

Anting/Šanghaj, Čína

Istanbul, Turecko

Hangzhou, Čína

Naše zastoupení v Americe:

Cluj, Rumunsko

Changshu, Čína

Anderson, USA

Wels, Rakousko

Pune, Indie

Guanajuato, Mexiko

Společnost FRÄNKISCHE je inovativní,
středně velký rodinný podnik zaměřený
na růst a lídr v oblasti vývoje, výroby a
prodeje trubek, šachet a systémových
komponent z plastu a poskytuje řešení
pro pozemní stavitelství, inženýrské stavitelství, automobilový průmysl a průmysl vůbec.

Dlouholeté odborné zkušenosti ve
zpracování plastů dokáží naši zákazníci
ocenit stejně tak, jako odborné kvality
a poradenství a velké spektrum sortimentu našich výrobků.

k zákazníkům nám poskytuje možnost
vyvíjet výrobky a řešení, které jsou
zcela přizpůsobeny jejich potřebám.
Zákazníci a jejich požadavky na výrobky
stojí zcela v popředí našeho zájmu.

Rodinný podnik byl založen v roce 1906
a dnes jej ve třetí generaci řídí Otto
Kirchner. Podnik je po celém světě
zastoupen svými výrobními závody a
prodejními kancelářemi. Tato blízkost

FRÄNKISCHE – váš partner pro komplexní a technicky náročné úkoly.

Na celém světě momentálně zaměstnáváme přibližně 4 200 zaměstnanců.

Casablanca, Maroko
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