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ArborFlow
system zarządzający wodą opadową

 Karta techniczna

- system opóźniający spływ
powierzchniowy wody opadowej

- odciąża system kanalizacji
miejskiej

- system drenażowy wychwytuje sól
i inne zanieczyszczenia drogowe

- zwiększa szanse na prawidłowy
rozwój drzew nowo posadzonych

- przejmuje wodę opadową,
odprowadza ją do substratu,
nawadnia korzenie i w opóźnionym
okresie, pozostałą wodę
odprowadza do studzienki lub
zbiornika retencyjnego

- wmontowane grile umożliwiają
łatwą konserwację

- moduł zawiera wskaźnik poziomu
wody w systemie

- łatwa i szybka instalacja

- możliwość dostosowania w
różnych miejscach dzięki różnym
kombinacjom systemu

750 mm

400 mm

panel boczny

narożnik

Dane techniczne: 

Nazwa techniczna: 

Kolor:

Materiał: 

System Panel+narożnik            Wym. zewn.             poj.  wodna 

ArborFlow 100      4 + 4 1500x1500x1000 250 litrów
ArborFlow 200      6 + 4 2000x1500x1000 450 litrów
ArborFlow 300      8 + 4 2000x2000x1000 960 litrów

ArborFlow 100 ArborFlow 200 ArborFlow 300

4+4 6+4
Opcja 1
8+4 8+

Dostępne kombinacje:

Sposób montażu:
W przygotowanym dole z ustalonymi poziomami należy ułożyć warstwę 
drenażową z kruszywa, włókninę filtracyjną, siatkę zbrojoną GeoGrid oraz 
zainstalować system antykompresyjny RootSpace. Przy wylocie systemu 
kanalizacji deszczowej zainstalować komorę kontrolną ArborFlow z 
łapaczem mułu. Na komorze umieścić właz inspekcyjny. System 
antykompresyjny wypełnić substratem StrataSoil. Na systemie 
antykompresyjnym, wokół przyszłej bryły korzeniowej drzewa, ułożyć 
siatkę filtracyjną. Na niej zainstalować skrzynki rozsączające ArborCell. Na 
skrzynkach ułożyć i połączyć moduły ArborFlow oraz dodatkowe systemy 
napowietrzająco-nawadniające Arborvent. 
System wymaga użycia wodoprzepuszczalnej podbudowy pod nawierzchnią 
pieszą/jezdną. 

Opcja 2
8+4

Produkt w 100% z recyklingu 
nadaje się do ponownego użycia 
lub recyklingu
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