Množstvo zrealizovaných oporných systémov TensarTech®
NaturalGreen úspešne plní svoju funkciu - osvedčený úspech

TensarTech® NATURALgreen
systém pre výstavbu vystužených strmých svahov

Technická podpora
Skúsení stavební inžinieri sú Vám k dispozícii, aby sa ujali
Vášho projektu a dotiahli ho do ďalšej fázy. Naše technické
oddelenie je Vám okamžite k dispozícii pre spracovanie
ideového riešenia, na posúdenie technickej a ekonomickej

realizovateľnosti projektu až po spracovanie podrobného
statického výpočtu a objektovej realizačnej dokumentácie pre
použitie výrobkov a systémov Tensar na Vašom projekte,
vrátane poistenia zodpovednosti za škodu.
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V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo Tensar.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.
Kompletná ponuka literatúry Tensar:

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Softvér spoločnosti Tensar poskytuje bezpečné a hospodárne riešenia.

CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

Protierózna georohož na povrchu pomáha vytvoriť a udržovať vegetatívny
pokryv.

Tel: +421 2 634 540 90
Fax: +421 2 634 540 92
e-mail: obchod@chemiaservis.sk
technika@chemiaservis.sk
www.chemiaservis.sk

TensarSoil™ - návrhový softvér
Za ostatných 30 rokov vyvinul Tensar jeden
z najprepracovanejších výpočtových programov
pre navrhovanie vystužených oporných systémov na svete.

Výsledkom pre klienta je ekonomicky výhodný, komplexný
a technicky presný návrh vo všetkých fázach projektu od ideového zámeru až po realizáciu.
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Ťažké mechanizmy môžu pracovať až po korunu svahu.

TensarTech® NaturalGreen rýchlo splynie s okolím.
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• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Sprievodca produktami, systémami a poskytovanými 		
službami
• Vystužené podkladové vrstvy
Vystužovanie nespevnených vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• TriAx®: Revolúcia vo vývoji geomreží
Vlastnosti a prednosti geomreží Tensar® TriAx®
•	Asfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• Oporné systémy TensarTech®
Mostné opory, oporné múry a strmé svahy
• Železnice
Vystužovanie podvalového podložia
• Zakladanie na pilótach
Výstavba na málo únosnom podloží bez sadnutia hornej
konštrukcie
• Vystužovanie základovej škáry násypov
Využitie vysoko-pevnostnej geotextílie Basetex
• TensarTech® Stratum™
Geobunková štruktúra pre zakladanie
s rovnomerným sadaním
• Tensar® protierózna ochrana
Príručka výrobkov a systémov

Autorské práva na túto brožúru (vrátane, nie však výlučne, práv na všetky texty, fotografie a grafy) a všetky ostatné práva duševného vlastníctva a vlastnícke práva uvedené v tomto dokumente sú
majetkom spoločnosti Tensar International Limited a/alebo jej pridružených spoločností v skupine a všetky práva sú vyhradené pre uvedené subjekty. Táto brožúra, či už ako celok alebo jej časti, sa
nesmie kopírovať, šíriť ďalej, reprodukovať ani zahrnúť do žiadneho iného diela ani publikácie v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti Tensar International Limited. Informácie v tejto brožúre nahrádzajú
akékoľvek informácie poskytnuté v minulosti ohľadom výrobkov uvedených v predchádzajúcich verziách tejto brožúry, majú ilustratívny charakter a spoločnosť Tensar International Limited ich dodáva
bezodplatne výlučne pre všeobecné informačné účely. Cieľom tejto brožúry nie je slúžiť ako poradenstvo ani nahrádzať poradenstvo o riadení projektu, dizajne, konštrukcii a/alebo iné odborné poradenstvo
súvisiace s projektom, ktoré Vám môže poskytnúť osoba, ktorá má dôkladné znalosti o konkrétnom projekte. Je výlučne Vašou zodpovednosťou a Vy musíte prevziať všetky riziká a zodpovednosť za
konečné rozhodnutie o vhodnosti ktoréhokoľvek produktu a/alebo konštrukčných služieb spoločnosti Tensar International Limited v súvislosti s použitím a Vami zamýšľaným spôsobom v súvislosti s
konkrétnym projektom. Obsah tejto brožúry nie je súčasťou žiadnej zmluvy ktorá je s Vami uzatvorená alebo ktorá sa s Vami má uzatvoriť. Každá zmluva o poskytovaní produktov a/alebo konštrukčných
služieb spoločnosťou Tensar International Limited bude založená na Štandardných podmienkach Tensar International Limited platných v čase uzavretia zmluvy. Napriek všetkému úsiliu vynaloženému pre
zabezpečenie presnosti informácií obsiahnutých v tejto brožúre v čase jej tlače, Tensar International Limited neposkytuje žiadne záruky ohľadom vhodnosti, spoľahlivosti, úplnosti a presnosti informácií,
služieb a ďalšieho obsahu tejto brožúry. S výnimkou zodpovednosti spoločnosti Tensar International Limited za smrť alebo osobné zranenie spôsobené z nedbanlivosti alebo podvodného uvedenia do
omylu (ak by takýto prípad nastal), Tensar International Limited voči Vám nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť zo zmluvy, v dôsledku porušenia práva (vrátane nedbanlivosti), na základe
ekvitného práva ani z akéhokoľvek iného dôvodu za akékoľvek straty alebo škody akejkoľvek povahy alebo z akejkoľvek príčiny v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na obsah tejto brožúry,
vrátane žiadnej priamej, nepriamej, zvláštnej, náhodnej alebo následnej straty alebo škody (vrátane, nie však výlučne, straty zisku, podielu, obchodných príjmov, predpokladaných úspor, podnikania alebo
goodwillu). Tensar, TensarTech a TriAx sú ochranné známky. V prípade súdnych sporov medzi stranami má prednosť originálne anglické znenie tohto vyhlásenia.

Pri projektoch, ktoré si vyžadujú výstavbu oporných

Nezávislé posúdenie a schválenie

múrov alebo strmých svahov, ponúka Tensar®

Vybraným geomrežiam Tensar boli udelené certifikáty BBA
v odbore Dopravné stavby a mosty, umožňujúce ich využitie pri
projektovaní a výstavbe vystužených oporných konštrukcií na
diaľniciach a mostných oporách so životnosťou až 120 rokov
a rovnako až 120 rokov v prípade vystužených násypových
telies. BBA certifikáty sú dôkazom, že certifikované geomreže
Tensar sú vhodné pre výstavbu všetkých typov vystužených
oporných konštrukcií bez ohľadu na charakter projektu.

vo všetkých oblastiach stavebníctva širokú škálu
úsporných a príťažlivých riešení.

Technológia Tensar - overené
praktické riešenia a know-how
pri ich budovaní

CERTIFIKÁT PRE POUŽITIE GEOMREŽÍ
TENSAR RE A RE500 PRI VÝSTAVBE
VYSTUŽENÝCH NÁSYPOV, ČASŤ 1

Neprekonateľné skúsenosti a spoľahlivosť

Oporné systémy TensarTech® sú založené na technológii
Tensar a na jedinečných vlastnostiach a osvedčenom výkone
geomreží Tensar. Technológia Tensar je všeobecne
akceptovaná pri riešení problémov s neúnosným podložím
a budovaní vystužených horninových konštrukcií, pričom
prináša skutočnú úsporu nákladov a času. Pomôžeme Vám
aplikovať Technológiu Tensar a tým zhodnotiť Vaše
projekty.

Spoločnosť Tensar International je svetovým lídrom v oblasti
geomreží. Vo vývoji a realizáciách vysokoúčinných riešení
vystužených horninových konštrukcií má viac ako 30-ročné
skúsenosti. Tisíce vystužených horninových konštrukcií na
celom svete, v rozdielnych geologických a klimatických
podmienkach bolo navrhnutých a postavených technológiou
Tensar.
Vždy s ohľadom na miestne prostredie, systémy TensarTech® NaturalGreen Vám umožnia, aby ste svoje projekty zrealizovali s minimálnym narušením okolia a využili materiál zo staveniska.

Výstavba s dôverou v oporný systém TensarTech® NaturalGreen
Vystužený oporný systém TensarTech® NaturalGreen je
výsledkom viac ako 30 ročného vývoja v oblasti vystužených
oporných konštrukcií, ktorý sa využíva pri budovaní
vystužených strmých svahov so sklonom až do 45˚. Systém
pozostáva z geomreží Tensar, ktoré vystužujú použité zeminy
a tým zabezpečujú dlhodobú stabilitu konštrukcie a kvalitnej
protieróznej georohože na líci svahu zabezpečujúcej
uchytenie vegetácie a stabilizáciu koreňového systému.

Je nevyhnutné, aby sa vegetatívny pokryv riadne uchytil
k podkladu, čím poskytne dlhodobú stabilitu lícnej strany
svahu. Oporný systém TensarTech NaturalGreen obsahuje
kompozitnú protieróznu georohož na líci. Kombinácia
biologicky rozložiteľného kokosového vlákna a odolnej
polypropylénovej sieťoviny zadržiava vlhkosť, ktorá je
potrebná pre spoľahlivé uchytenie vegetácie a posilňuje
koreňový systém počas navrhovanej životnosti konštrukcie.

Špecifikovaním vystuženého strmého svahu TensarTech
NaturalGreen, projektant a klient získajú taký typ systému,
ktorý je ekonomicky výhodný a atraktívny pre výstavbu
strmého svahu. Stabilita konštrukcie je zabezpečená
prostredníctvom vodorovne uložených vrstiev geomreží vo
vnútri bloku vystuženej zeminy. Neexistuje žiadny pevne
stanovený alebo formálne definovaný tvar konštrukcie
s výnimkou maximálneho odporúčaného sklonu svahu.

Konštrukcie tohto typu majú životnosť až 60 rokov.
Pri návrhu týchto konštrukcií sa projektanti môžu spoľahnúť
aj na fakt, že použité typy geomreží Tensar zabezpečujúce
stabilitu konštrukcie boli nezávisle posúdené a certifikované
pre použitie na stavbách so životnosťou až 120 rokov aj v tých
najnáročnejších podmienkach.

TensarTech® NaturalGreen osvedčená oporná konštrukcia pre
výstavbu diaľníc, infraštruktúry alebo developerských projektov

Nezávislé posúdenie a schválenie ponúkajúce ekonomickú
efektívnosť a všestrannosť

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému
TensarTech® NaturalGreen ponúka projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod v porovnaní s tradičnými
metódami, ako je napríklad vystužený betón. Vo všeobecnosti
sa oporný systém TensarTech NaturalGreen považuje za viac
atraktívne riešenie ako použitie gabiónov alebo betónových
tvaroviek.
• Nízkonákladová vystužená oporná konštrukcia
		 predstavuje iba zlomok vynaložených nákladov
		 v porovnaní s tradičnými železobetónovými 		
		konštrukciami

Výstavba s oporným systémom TensarTech® NaturalGreen
je stabilné a strmšie čelo svahu ako pri nevystužených
konštrukciach s prirodzeným vegetáciou pokrytým vzhľadom.

• Rýchla a ekonomicky efektívna výstavba
• Výstavba si vo väčšine prípadov nevyžaduje žiadne		
		špeciálne zručnost
• Jednoduchá realizácia s použitím overených metód		
		 výstavby zemných konštrukcií

Pretože systémy TensarTech® NaturalGreen minimalizujú odvoz zemín zo
staveniska a tým aj potrebu dovozu nových zemín výrazne redukujú emisie
oxidu uhličitého.

• Možnosť použitia miestnych alebo recyklovaných 		
		zásypových materiálov
• Navrhnutý s použitím geomreží certifikovaných
		 organizáciou BBA (British Board of Agrément)
• Vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
• Pomáha úsporne dosiahnúť maximálne využitie krajiny
• Vysoká odolnosť voči zemetraseniu
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• Nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje
		 a zlacňuje založenie konštrukcie
• Konštrukciu je možné využívať ihneď po dokončení 		
		výstavby

4
Krátky čas výstavby prispieva k zníženiu nákladov na výstavbu konštrukcie
až o 75 % v porovnaní s konvenčnými riešeniami a tiež minimalizujú dĺžku
potrebných výluk v doprave.

Výsledkom použitia oporného systému TensarTech® NaturalGreen je stabilné a strmšie čelo svahu ako pri nevystužených konštrukciach
s prirodzeným vegetáciou pokrytým vzhľadom.
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Technológia Tensar - overené
praktické riešenia a know-how
pri ich budovaní

CERTIFIKÁT PRE POUŽITIE GEOMREŽÍ
TENSAR RE A RE500 PRI VÝSTAVBE
VYSTUŽENÝCH NÁSYPOV, ČASŤ 1

Neprekonateľné skúsenosti a spoľahlivosť

Oporné systémy TensarTech® sú založené na technológii
Tensar a na jedinečných vlastnostiach a osvedčenom výkone
geomreží Tensar. Technológia Tensar je všeobecne
akceptovaná pri riešení problémov s neúnosným podložím
a budovaní vystužených horninových konštrukcií, pričom
prináša skutočnú úsporu nákladov a času. Pomôžeme Vám
aplikovať Technológiu Tensar a tým zhodnotiť Vaše
projekty.

Spoločnosť Tensar International je svetovým lídrom v oblasti
geomreží. Vo vývoji a realizáciách vysokoúčinných riešení
vystužených horninových konštrukcií má viac ako 30-ročné
skúsenosti. Tisíce vystužených horninových konštrukcií na
celom svete, v rozdielnych geologických a klimatických
podmienkach bolo navrhnutých a postavených technológiou
Tensar.
Vždy s ohľadom na miestne prostredie, systémy TensarTech® NaturalGreen Vám umožnia, aby ste svoje projekty zrealizovali s minimálnym narušením okolia a využili materiál zo staveniska.

Výstavba s dôverou v oporný systém TensarTech® NaturalGreen
Vystužený oporný systém TensarTech® NaturalGreen je
výsledkom viac ako 30 ročného vývoja v oblasti vystužených
oporných konštrukcií, ktorý sa využíva pri budovaní
vystužených strmých svahov so sklonom až do 45˚. Systém
pozostáva z geomreží Tensar, ktoré vystužujú použité zeminy
a tým zabezpečujú dlhodobú stabilitu konštrukcie a kvalitnej
protieróznej georohože na líci svahu zabezpečujúcej
uchytenie vegetácie a stabilizáciu koreňového systému.

Je nevyhnutné, aby sa vegetatívny pokryv riadne uchytil
k podkladu, čím poskytne dlhodobú stabilitu lícnej strany
svahu. Oporný systém TensarTech NaturalGreen obsahuje
kompozitnú protieróznu georohož na líci. Kombinácia
biologicky rozložiteľného kokosového vlákna a odolnej
polypropylénovej sieťoviny zadržiava vlhkosť, ktorá je
potrebná pre spoľahlivé uchytenie vegetácie a posilňuje
koreňový systém počas navrhovanej životnosti konštrukcie.

Špecifikovaním vystuženého strmého svahu TensarTech
NaturalGreen, projektant a klient získajú taký typ systému,
ktorý je ekonomicky výhodný a atraktívny pre výstavbu
strmého svahu. Stabilita konštrukcie je zabezpečená
prostredníctvom vodorovne uložených vrstiev geomreží vo
vnútri bloku vystuženej zeminy. Neexistuje žiadny pevne
stanovený alebo formálne definovaný tvar konštrukcie
s výnimkou maximálneho odporúčaného sklonu svahu.

Konštrukcie tohto typu majú životnosť až 60 rokov.
Pri návrhu týchto konštrukcií sa projektanti môžu spoľahnúť
aj na fakt, že použité typy geomreží Tensar zabezpečujúce
stabilitu konštrukcie boli nezávisle posúdené a certifikované
pre použitie na stavbách so životnosťou až 120 rokov aj v tých
najnáročnejších podmienkach.

TensarTech® NaturalGreen osvedčená oporná konštrukcia pre
výstavbu diaľníc, infraštruktúry alebo developerských projektov

Nezávislé posúdenie a schválenie ponúkajúce ekonomickú
efektívnosť a všestrannosť

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému
TensarTech® NaturalGreen ponúka projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod v porovnaní s tradičnými
metódami, ako je napríklad vystužený betón. Vo všeobecnosti
sa oporný systém TensarTech NaturalGreen považuje za viac
atraktívne riešenie ako použitie gabiónov alebo betónových
tvaroviek.
• Nízkonákladová vystužená oporná konštrukcia
		 predstavuje iba zlomok vynaložených nákladov
		 v porovnaní s tradičnými železobetónovými 		
		konštrukciami

Výstavba s oporným systémom TensarTech® NaturalGreen
je stabilné a strmšie čelo svahu ako pri nevystužených
konštrukciach s prirodzeným vegetáciou pokrytým vzhľadom.

• Rýchla a ekonomicky efektívna výstavba
• Výstavba si vo väčšine prípadov nevyžaduje žiadne		
		špeciálne zručnost
• Jednoduchá realizácia s použitím overených metód		
		 výstavby zemných konštrukcií

Pretože systémy TensarTech® NaturalGreen minimalizujú odvoz zemín zo
staveniska a tým aj potrebu dovozu nových zemín výrazne redukujú emisie
oxidu uhličitého.

• Možnosť použitia miestnych alebo recyklovaných 		
		zásypových materiálov
• Navrhnutý s použitím geomreží certifikovaných
		 organizáciou BBA (British Board of Agrément)
• Vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
• Pomáha úsporne dosiahnúť maximálne využitie krajiny
• Vysoká odolnosť voči zemetraseniu
2

• Nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje
		 a zlacňuje založenie konštrukcie
• Konštrukciu je možné využívať ihneď po dokončení 		
		výstavby
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Krátky čas výstavby prispieva k zníženiu nákladov na výstavbu konštrukcie
až o 75 % v porovnaní s konvenčnými riešeniami a tiež minimalizujú dĺžku
potrebných výluk v doprave.

Výsledkom použitia oporného systému TensarTech® NaturalGreen je stabilné a strmšie čelo svahu ako pri nevystužených konštrukciach
s prirodzeným vegetáciou pokrytým vzhľadom.

Množstvo zrealizovaných oporných systémov TensarTech®
NaturalGreen úspešne plní svoju funkciu - osvedčený úspech

TensarTech® NATURALgreen
systém pre výstavbu vystužených strmých svahov

Technická podpora
Skúsení stavební inžinieri sú Vám k dispozícii, aby sa ujali
Vášho projektu a dotiahli ho do ďalšej fázy. Naše technické
oddelenie je Vám okamžite k dispozícii pre spracovanie
ideového riešenia, na posúdenie technickej a ekonomickej

realizovateľnosti projektu až po spracovanie podrobného
statického výpočtu a objektovej realizačnej dokumentácie pre
použitie výrobkov a systémov Tensar na Vašom projekte,
vrátane poistenia zodpovednosti za škodu.
Sekundárna
výstužná
geomreža

Primárna
výstužná
geomreža

Uchytenie
vegetácie
a dlhodobá
protierózna ochrana

V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo Tensar.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.
Kompletná ponuka literatúry Tensar:

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Softvér spoločnosti Tensar poskytuje bezpečné a hospodárne riešenia.

CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

Protierózna georohož na povrchu pomáha vytvoriť a udržovať vegetatívny
pokryv.

Tel: +421 2 634 540 90
Fax: +421 2 634 540 92
e-mail: obchod@chemiaservis.sk
technika@chemiaservis.sk
www.chemiaservis.sk

TensarSoil™ - návrhový softvér
Za ostatných 30 rokov vyvinul Tensar jeden
z najprepracovanejších výpočtových programov
pre navrhovanie vystužených oporných systémov na svete.

Výsledkom pre klienta je ekonomicky výhodný, komplexný
a technicky presný návrh vo všetkých fázach projektu od ideového zámeru až po realizáciu.

Q 05288
ISO 9001:2008

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
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Ťažké mechanizmy môžu pracovať až po korunu svahu.

TensarTech® NaturalGreen rýchlo splynie s okolím.

Tel: +44 (0)1254 262431
Fax: +44 (0)1254 266867
E-mail: info@tensar.co.uk
tensar-international.com

EMS 86463
ISO 14001:2004
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• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Sprievodca produktami, systémami a poskytovanými 		
službami
• Vystužené podkladové vrstvy
Vystužovanie nespevnených vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• TriAx®: Revolúcia vo vývoji geomreží
Vlastnosti a prednosti geomreží Tensar® TriAx®
•	Asfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• Oporné systémy TensarTech®
Mostné opory, oporné múry a strmé svahy
• Železnice
Vystužovanie podvalového podložia
• Zakladanie na pilótach
Výstavba na málo únosnom podloží bez sadnutia hornej
konštrukcie
• Vystužovanie základovej škáry násypov
Využitie vysoko-pevnostnej geotextílie Basetex
• TensarTech® Stratum™
Geobunková štruktúra pre zakladanie
s rovnomerným sadaním
• Tensar® protierózna ochrana
Príručka výrobkov a systémov

Autorské práva na túto brožúru (vrátane, nie však výlučne, práv na všetky texty, fotografie a grafy) a všetky ostatné práva duševného vlastníctva a vlastnícke práva uvedené v tomto dokumente sú
majetkom spoločnosti Tensar International Limited a/alebo jej pridružených spoločností v skupine a všetky práva sú vyhradené pre uvedené subjekty. Táto brožúra, či už ako celok alebo jej časti, sa
nesmie kopírovať, šíriť ďalej, reprodukovať ani zahrnúť do žiadneho iného diela ani publikácie v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti Tensar International Limited. Informácie v tejto brožúre nahrádzajú
akékoľvek informácie poskytnuté v minulosti ohľadom výrobkov uvedených v predchádzajúcich verziách tejto brožúry, majú ilustratívny charakter a spoločnosť Tensar International Limited ich dodáva
bezodplatne výlučne pre všeobecné informačné účely. Cieľom tejto brožúry nie je slúžiť ako poradenstvo ani nahrádzať poradenstvo o riadení projektu, dizajne, konštrukcii a/alebo iné odborné poradenstvo
súvisiace s projektom, ktoré Vám môže poskytnúť osoba, ktorá má dôkladné znalosti o konkrétnom projekte. Je výlučne Vašou zodpovednosťou a Vy musíte prevziať všetky riziká a zodpovednosť za
konečné rozhodnutie o vhodnosti ktoréhokoľvek produktu a/alebo konštrukčných služieb spoločnosti Tensar International Limited v súvislosti s použitím a Vami zamýšľaným spôsobom v súvislosti s
konkrétnym projektom. Obsah tejto brožúry nie je súčasťou žiadnej zmluvy ktorá je s Vami uzatvorená alebo ktorá sa s Vami má uzatvoriť. Každá zmluva o poskytovaní produktov a/alebo konštrukčných
služieb spoločnosťou Tensar International Limited bude založená na Štandardných podmienkach Tensar International Limited platných v čase uzavretia zmluvy. Napriek všetkému úsiliu vynaloženému pre
zabezpečenie presnosti informácií obsiahnutých v tejto brožúre v čase jej tlače, Tensar International Limited neposkytuje žiadne záruky ohľadom vhodnosti, spoľahlivosti, úplnosti a presnosti informácií,
služieb a ďalšieho obsahu tejto brožúry. S výnimkou zodpovednosti spoločnosti Tensar International Limited za smrť alebo osobné zranenie spôsobené z nedbanlivosti alebo podvodného uvedenia do
omylu (ak by takýto prípad nastal), Tensar International Limited voči Vám nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť zo zmluvy, v dôsledku porušenia práva (vrátane nedbanlivosti), na základe
ekvitného práva ani z akéhokoľvek iného dôvodu za akékoľvek straty alebo škody akejkoľvek povahy alebo z akejkoľvek príčiny v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na obsah tejto brožúry,
vrátane žiadnej priamej, nepriamej, zvláštnej, náhodnej alebo následnej straty alebo škody (vrátane, nie však výlučne, straty zisku, podielu, obchodných príjmov, predpokladaných úspor, podnikania alebo
goodwillu). Tensar, TensarTech a TriAx sú ochranné známky. V prípade súdnych sporov medzi stranami má prednosť originálne anglické znenie tohto vyhlásenia.

Množstvo zrealizovaných oporných systémov TensarTech®
NaturalGreen úspešne plní svoju funkciu - osvedčený úspech

TensarTech® NATURALgreen
systém pre výstavbu vystužených strmých svahov

Technická podpora
Skúsení stavební inžinieri sú Vám k dispozícii, aby sa ujali
Vášho projektu a dotiahli ho do ďalšej fázy. Naše technické
oddelenie je Vám okamžite k dispozícii pre spracovanie
ideového riešenia, na posúdenie technickej a ekonomickej

realizovateľnosti projektu až po spracovanie podrobného
statického výpočtu a objektovej realizačnej dokumentácie pre
použitie výrobkov a systémov Tensar na Vašom projekte,
vrátane poistenia zodpovednosti za škodu.
Sekundárna
výstužná
geomreža

Primárna
výstužná
geomreža

Uchytenie
vegetácie
a dlhodobá
protierózna ochrana

V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo Tensar.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.
Kompletná ponuka literatúry Tensar:

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Softvér spoločnosti Tensar poskytuje bezpečné a hospodárne riešenia.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava

Protierózna georohož na povrchu pomáha vytvoriť a udržovať vegetatívny
pokryv.

TensarSoil™ - návrhový softvér
Za ostatných 30 rokov vyvinul Tensar jeden
z najprepracovanejších výpočtových programov
pre navrhovanie vystužených oporných systémov na svete.

Tel: +421 2 634 540 90
e-mail: obchod@chsgeo.sk
www.chsgeo.sk

Výsledkom pre klienta je ekonomicky výhodný, komplexný
a technicky presný návrh vo všetkých fázach projektu od ideového zámeru až po realizáciu.

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
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Ťažké mechanizmy môžu pracovať až po korunu svahu.

TensarTech® NaturalGreen rýchlo splynie s okolím.

Tel: +44 (0)1254 262431
Fax: +44 (0)1254 266867
E-mail: info@tensar.co.uk
tensar-international.com
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