DL- Padlóösszefolyó
rendszerek

Résfolyókák

Pontösszefolyók

Sávfolyókák

dldh.hu
dldh.hu/webshop
Direct Line Kft
DirectLine1

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
Tel: +36 (24) 492 111
Fax: +36 (24) 492 112
email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu

Bevezető

Tisztelt Partnerünk!

Termékismertető katalógusunk összeállításakor arra törekedtünk, hogy a tervezők,
a kivitelezők és a végfelhasználók
egyaránt könnyen megtalálhassák a
számukra
fontos
adatokat.
A
különböző tulajdonságokkal jellemezhető
szennyvizek összegyűjté-sének feladatát
az esetek 95%-ában kiválóan meg lehet
oldani
a
DIRECT-LINE
Kft.
„házi
szabványa” alapján készülő folyóka építő
elemekkel. Kivételes esetekben cégünk
megtervezi és legyártja az egyedi
igények szerinti műszaki megoldásokat.

Folyóka rendszereinkhez rendelkezésre bocsátjuk mindazokat a minőség
tanúsító igazolásokat, minősítéseket, amelyekre az élelmiszeripar, a vegyipar,
vagy éppen a gyógyszegyártás terültein szükség van.
Az általunk kifejlesztett modulrendszerű összefolyók, rés- és sávfolyóka
elemek segítségével Ön is könnyedén összeállíthatja azt ideális és szakszerű
lefolyó rendszert, amely a vonatkozó hazai és nemzetközi szabványoknak
megfelel.
Valamennyi termékünkről gyártóművi tanúsítványt adunk.
További információkat cégünk honlapján talál (www.dldh.hu), személyesen
kollégáink az alábbi elérhetőségeken állnak szíves rendelkezésére:

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 14.
Tel: +36 (24) 492 111, +36 (24) 492 112
email: info@dldh.hu, weblap: www.dldh.hu

Előnyök
A cégünk által gyártott folyókarendszer 100 %ban magyar termék, mely garantálja a gyors és
színvonalas kiszolgálást.

Könnyű tisztíthatóság, időtálló kivitel
A rozsdamentes anyagokból készült lefolyó rendszerünk a korróziónak, savaknak,
lúgoknak jól ellenáll. Maximális higiénia, az alkalmazott felületkiképzések miatt a
tisztítása könnyen elvégezhető.
Könnyű variálhatóság, telepítés
Az előre gyártott elemek rögzített méretsor szerinti csatlakozásokkal készülnek, így
azok csereszabatosak, egymáshoz jól illeszthetők és bővíthetők. Telepítésük könnyen
elvégezhető. Magasságállításnak köszönhetően a járófelület és az aljzatbeton közötti
szintkülönbség tökéletesen kiegyenlíthető, bármilyen térburkoló kő esetében
alkalmazhatók.
Széles választék
A lefolyó rendszerek csatorna elemei 5-10/3-5/3-0 ezrelékes lejtéssel készülnek,
amelyek egyetlen szakaszon belül is variálhatók. A szükséges méretű csatornákhoz
lefolyó, tisztító és fordító dobozok illeszthetők, amelyek különböző tartozékokkal
(bűzzár, szennyfogó, stb.) láthatók el.
Felhasználási területe széleskörű:
élelmiszeripar,
mezőgazdaság
(állattartó
telepek,
borászatok),
vegyipar,
gyógyszeripar, olajipar, közlekedés, konyhák, éttermek, szállodák, panziók, szociális
otthonok, termálfürdők, uszodák, családi házak, közterek, irodák, parkolóházak,
piacok, stb.
Egyedi igények
A katalógusunkban részletesen ismertetett „házi szabvány” szerinti modulelemek
mellett cégünk egyedi igények alapján megtervezi és legyártja folyókarendszerét.

Engedélyek

A DL típusú rés-, sávfolyóka és összefolyó
rendszere kielégítik az MSZ EN 124:1999
számú
szabvány
követelményeit
és
megfelelnek
az
élelmiszer
előállítás
és
forgalmazás
területein
kötelező
HACCP
minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
A különböző rácstípusok terhelési osztályaira
Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezünk.
A padlóösszefolyók, résfolyókák és a
sávfolyókák alapkivitelben földelési ponttal
rendelkeznek.

Tervezés

1. Típus meghatározása

menete

A csurgalékvíz mennyisége határozza meg, hogy
pontösszefolyót, rés- vagy sávfolyókát válasszunk-e.
Sávfolyóka
alkalmazásakor
a
rendszer
hidraulikai
méretezése mellett el kell végezni a szilárdsági ellenőrzést
is. A feladatok megoldásában cégünk szakemberei szívesen
állnak rendelkezésére.

2. Elrendezési vázlat készítése
Rajzoljuk meg a kiépítendő rendszer nyomvonalát, tüntessük fel rajta a hosszméreteket, a kifolyási
pontokat, valamint az egyes szakaszok elvárt lejtéseit, ahogy az a mintapéldában látható.

3. Modul elemek kiválasztása
1. Pontösszefolyó dobozok
A pontösszefolyók standard kivitelben 150-200-250 mm-es névleges fő méretekkel, egy- és
kétrészes változatban készülnek. Az egyrészes pontösszefolyók
négyszögleges és hengeres
kialakításúak is lehetnek. A célnak megfelelő összefolyó dobozokat a termékismertető táblázat
jelölésrendszere segítségével egyértelműen leírhatjuk.
2. Résfolyóka elemek
A résfolyóka dobozok kialakítása megegyezik az egyrészes pontösszefolyókéval, amelyekhez a
nyomvonalrajz szerint elvárt irányokba 200 mm hosszú folyóka profilú bekötések csatlakoznak. A
dobozokhoz alapváltozatban 115 mm mélységben karimával csatlakoznak a maximálisan 3 m
hosszú folyókaszakaszok.
A folyóka elemkészletből a szükséges lejtésviszonyok figyelembevételével szinte tetszőleges ágakat
építhetünk fel. Arra kell csupán figyelnünk, hogy két egymást követő elem azonos profilmérettel
(karima) csatlakozzon egymáshoz.
A lejtési viszonyok előírása után a mélységi méreteket a doboz felőli irányból kezdjük el
meghatározni. Amennyiben a terv szerint egy vízgyűjtő ág mindkét végén doboz található, célszerű
a kialakuló két ágat karimával összekötni. A hosszviszonyoktól függően ezt vagy közvetlenül, vagy
pedig 0-s lejtésű elemekkel oldhatjuk meg a legcélszerűbben.
3. Sávfolyóka elemek
A sávfolyóka elemek karimával csatlakoznak egymáshoz, a lefolyási helyeken hegesztéssel
„integrált” dobozok kialakítása történik.

4. Telepítés előkészítése
A
folyókarendszer
terv
szerinti könnyű és szakszerű
telepíthetősége
érdekében
szintező- és rögzítő elemek
állnak rendelkezésre.

Moduláris
rendszer!

5. Telepítés
A folyókarendszer telepítése
a
cégünk
által
kiadott

telepítési

szerint történik.

útmutató

Tervezési mintapélda a
következő oldalon!

Mintapélda

Típus: Résfolyóka
Szélesség: 70 mm

Termékeink

Pontösszefolyók

Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
Névleges méret:
150/200/250
Kifolyás mérete
50, 60, 89, 110 mm
Kifolyás elhelyezése: alsó/oldalsó
Kivitel:
egyrészes/kétrészes
Típus:
lásd adatlap

Résfolyókák
Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:
Csatlakoztatás:
Alaphossz:
Lejtés:

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
karimával
3m
5‰; 3,33‰; 1,67‰

Sávfolyókák
Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:
Csatlakoztatás:
Alaphossz:
Lejtés:

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
karimával
3m
5‰; 3,33‰; 1,67‰

Összefolyó
dobozok

Egyrészes négyzetes
doboz

Kisebb mennyiségű szennyvizek keletkezésekor a
pontszerűen elhelyezett összefolyó dobozokkal a
padlóburkolatba beépített lejtéssel a szennyvizek
összegyűjtése kiválóan megoldható.

Egyrészes körkörös
doboz

Kétrészes doboz

Kialakítás:

egyrészes (négyzetes, körkörös), kétrészes

Kifolyás helyzete:

alsó, oldalsó

Választható méret:

L=150 mm, 200 mm, 250 mm

Választható fedlap típusok

rács, cseppmintás, mátrix lyukas, egyedi mintás

Anyagminőség:

1.4301 (V2A), 1.4404 (V4A)

Felület:

pácolt

Rögzítés:

betonozva, bekötő karmos rögzítőhatás növeléssel

L

Résfolyóka
összefolyó doboz
Minden dobozhoz alapkiépítésben rács készül, a rá nehezedő
teher függvényében.
A bűzzár felett helyezkedik el a szennyfogó rács, ami a szilárd
szennyeződéseket felfogja.
A doboz felső részében helyezkedik el a taposórács, amely
szabványosan
kétféle
terhelésre
készül,
de
egyedi
megrendelés is kivitelezhető.

rács

Körkörös
résfolyóka doboz

szennyfogó
bűzzár elem

doboz alsó
kifolyással

csatlakozó
résfolyóka
elem karimával

rács

szennyfogó

bűzzár
elem

Négyzetes
résfolyóka doboz

csatlakozó
résfolyóka
elem karimával

doboz alsó
kifolyással

Résfolyóka
összefolyó doboz

A résfolyóka elemek az előre legyártott dobozokhoz 5-féle
elrendezés szerint köthetők be, amely pontokon 115 mm-es
karimával történik a csatlakozás.

1 csatlakozós

3 csatlakozós

2 csatlakozós

4 csatlakozós

Névleges méret
(Rács méret)
(mm)

Doboz mérete
(mm)
L

Körkörös résfolyóka
doboz test mérete
(mm)
L1

Négyzetes résfolyóka
doboz test mérete
(mm)
L1

150 x 150

190 x 190

Ø 90

90 x 90

200 x 200

240 x 240

Ø 140

140 x 140

250 x 250

290 x 290

Ø 190

190 x 190

D (mm): bekötés 50, 60, 89, 110

Résfolyóka
elemek

A szennyvizek vonalszerű összegyűjtésére
szolgálnak a résfolyókák.

A felső síkjukkal vízszintesen elhelyezett folyóka szakaszokat a
megrendelő kérése szerinti lejtéssel gyártjuk. A résfolyókák által
összegyűjtött szennyvizeket a pontösszefolyókkal azonos felépítésű
és felszereltségű dobozok segítségével kötik be a csőhálózatba.

Anyagminőség:

1.4301 (V2A), 1.4404 (V4A)

Felület:

pácolt

Rögzítés:

betonozva, bekötő karmos
rögzítőhatás növeléssel

Rögzítőelemek:

7 db M6x20-as hatlapfejű csavar,
7 db M6 anya, 7 db rugós alátét

résfolyóka
elem

távtartó
(méterenként)
résfolyóka
tömítés
rögzítő
csavar

szintbeállító
csavar
karima

betonozó
karom

Résfolyóka
Típus

RP5

RP3

RP2

RP0

dH/L

15/3000

10/3000

5/3000

0

S[‰]

5

3.33

1.67

0

H

Opcionális
zártszelvény
merevítés

Karimás toldási helyek

115

0

0

0

110

1000

1500

3000

105

2000

3000

6000

100

3000

4500

9000

95

4000

6000

12000

90

5000

7500

15000

85

6000

9000

18000

80

7000

10500

21000

75

8000

12000

24000

70

9000

13500

27000

65

10000

15000

30000

Tetszőleges méretekkel

méretek

Magyarázat:
S [‰]:
lejtés
L (mm):
elemek házi szabvány szerint
hossza 3000 mm
H (mm): profil magasság
X (mm): 20 mm vagy egyedi méret

A vastagon szedett értékek javasolt toldási helyeket jelölnek.
A kívánt beépítési hossz alapján adódó 3 m-nél rövidebb utolsó tag tetszőleges
hosszúságú lehet, lezárása hegesztett véglappal történik.
●
A folyóka technológiai és áramlástechnikai okból minimálisan 65 mm mélységű.
●
A különböző lejtésű szakaszok kombinálhatók, ha azt a beépítési hosszak indokolják.
●
A véglapok hegesztettek és karimás kivitelben is készülhetnek.
●
Kérésre zártszelvény merevítés is beépíthető.
●
●

Sávfolyóka
elemek
A szennyvizek felületen való összegyűjtésére szolgálnak a sávfolyókák.

A résfolyókával egyező módon kerülnek összeépítésre a sávfolyókák. Az összefolyás
helyének ismeretében az érintett folyókaszakaszon vízzáró hegesztéssel rögzítjük
megfelelő felszereltségű dobozokat, ahogy az az alábbi ábrán is látható. A doboz
kialakítása itt is lehet hengeres és négyszögletes, s kifolyás iránya lehet alsó és oldalsó.

tömítés

sávfolyóka
elem

rács

rögzítő
csavar

karima

szintbeállító
csavar

betonozó
karom

Sávfolyóka
Típus

SP5

SP3

SP2

SP0

dH/L

15/3000

10/3000

5/3000

0

S[‰]

5

3.33

1.67

0

H

Karimás toldási helyek

115

0

0

0

110

1000

1500

3000

105

2000

3000

6000

100

3000

4500

9000

95

4000

6000

12000

90

5000

7500

15000

85

6000

9000

18000

80

7000

10500

21000

75

8000

12000

24000

70

9000

13500

27000

65

10000

15000

30000

60

11000

16500

33000

55

12000

18000

36000

Magyarázat:
S [‰]:
lejtés
L (mm):
elemek házi szabvány szerint
hossza 3000 mm
H (mm):
profil magasság
V (mm):
profil szélessége
150/200/250/ egyedi méret

A vastagon írt értékeknél javasolt toldási helyek vannak.
A kívánt beépítési hossz alapján adódó 3 m-nél rövidebb utolsó tag tetszőleges
hosszúságú lehet, lezárása hegesztett véglappal történik.
●
A folyóka technológiai és áramlástechnikai okból minimálisan 55 mm mélységű.
●
A különböző lejtésű szakaszok kombinálhatók, ha azt a beépítési hosszak indokolják.
●
A véglapok hegesztettek és karimás kivitelben is készülhetnek.
●
A sávfolyókák fedését a pontösszefolyók fedelével megegyező típusokkal gyártjuk.
●
Gyártási hosszuk standard kivitelben 1 méter, a folyóka hosszához igazodva
lehet ennél rövidebb egyedi méret is.
●
●

Tetszőleges méretekkel

méretek

Fedlap típusok,
terhelési osztályok

gyalogos, teherautó és targonca
közlekedésre ajánlott
●
erősített bordákkal
●
csúszásmentes kivitel
●

teherautó és targonca
közlekedésre ajánlott
●
csúszásmentes kivitel
●

Cseppmintás rács

Járórács

●
●

gyalogos közlekedésre ajánlott
csúszásmentes kivitel

Mátrix lyukas rács

●
●

gyalogos közlekedésre ajánlott
csúszásmentes kivitel

Egyedi mintás rács

A fedlapok az alábbi terhelési osztályokba sorolhatók:
A 15 - gyalogos és kerékpáros használatra
B 125 - járdák, gyalogutak, sétálónegyedek, személygépkocsi-parkolók
C 250 - víznyelők az út-szegély térségében
D 400 - útpályák, sétáló utcák, útpadkák, parkolóterületek minden közúti jármű számára

Egyedi
megoldások

Házi szabványtól eltérő, egyedi
folyókarendszerek gyártását is vállaljuk!

Egyedi megoldású folyókaelemek tervezése és gyártása akkor szükséges, ha azt
valamilyen szokásostól eltérő beépítési körülmény indokolja. A folyókaszakaszok
összekötésére, elágazások kialakítására látható két tipikus megoldás. A képen
látható standard perem helyett esetenként szükségessé válhat a „H” magassággal
jellemezhető, ráburkolást elősegítő kialakítás is, amely minden folyókatípus
esetében megvalósítható.

H alakú sávfolyóka
dobozzal

T alakú sávfolyóka
dobozzal

Peremkialakítások

Standard

rozsdamentes acél stainless steel rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl acier inoxydable, inox nehrđajući čelik nerez nerez otel inoxidabilrozsdamentes stainless rostfrei, korrosionsfrei, inox, Edelstahl inoxydable, inox nehrđajućeg
nerezová antikoro inoxnemesacél stainless Edelstahl inoxydable, inox Oplemenjeni čelik nerez ocel nehrdzavejúca oceľ otel inoxfolyóka drain Rinne, Abflussrinne tranchée drainante, ruisseau, caniveau de drainage kanal kanál kanál
canalfolyóka rendszer drain system Abflusssystem systeme de tranchée drainante, systeme de ruisseau, systeme de caniveau de drainage kanalni sustav kanálový systém kanálový systém sistem de canalerésfolyóka slot drain Schlitzrinne,
Duschrinne caniveau de drainage jaz kanala kanál mezera kanál medzera canal decalajsávfolyóka trench drain Kastenrinne tranchée drainante bend kanala kanál v pásmu kanál v pásme canal de bandăösszefolyó drain Abflussbox, Abflussschacht,
Bodenablauf, Kastenrinne, Industrieablauf drainage pritoka stékající se stekajúcou sa confluentösszefolyó doboz drain box Abflussbox, Abflussschacht, Bodenablauf, Kastenrinne, Industrieablauf boite de drainage ocijedite okvir vypouštěcí
pole vypúšťací polia cutie de scurgereuszodarendszer pool system Schwimbeckensystem systeme de piscine, systeme de pistoche, systeme de bassins, syst?me de bain Heat sustav Teplo systému teplo systému Sistemul de calduralefolyó rendszer
drainage system Abflusssystem systeme de drainage, systeme drainage, systeme drainant odvodnog sustava vypouštěcí systém vypúšťací systém sistemul de drenajvíz elvezetése water drainage, water diversion Entwässerungstechnik canalisation
d'eau, drainage d'eau drenaža kanalizace kanalizácie drenajsav acid Säure acide kiselina kyselina kyselina acidlúg alkali, lye Lauge alcali, alcalin lužina alkálie alkálie alcalineelvezetés drainage, diversion Abfluss canalisation,
drainage drenaža kanalizace kanalizácie scurgerevíz
water Wasser eau voda voda voda de apălefolyó drainage, drain Abfluss drainage potapač olůvko olovko sinkertisztító cleaning Reiniger nettoyant čistač čistič čistič curatfordító
turning Wender tournant prevoditelj překladatel prekladateľ translatormodul module Modul module modul modul modul modulmodul elem module element Modulelement element de module, element module Modul elementa Modul prvek modul prvok
Element modulszintezés levelling Nivellierung, Ausgleich nivelage, nivellation, nivelation niveliranje vyrovnání vyrovnanie nivelareszintbeállítás level setting, levelling Leveleinstellung nivelage, nivellation, nivelation Razina set
Level set Level set set nivelbűzzár odour lock, odor lock Geruchsschutz, Geruchsverschluss antiodeur zamka past pasca capcanăszennyfogó dirt trap Schmutzfänger, Schmutzgitter, Schmutzfangkorb piege de salete, pi?ge de saleté asura
rohože rohože rogojinăvízelvezetés water drainage Entwässerungstechnik canalisation d'eau, drainage d'eau drenaža kanalizace kanalizácie drenareterhelés bearing Belastung charge, chargement opterećenje zatížení zaťaženie
încărcaterhelhetőség bearability, bearing capacity Belastbarkeit capacité de charge Učitavanje zatížení zaťaženie încărcakorrózió ellenes Anticorrosion, corrosion resistant korrosionsfrei, korrosionsbeständig Anticorrosion, corrosion
resistant antikorozivne proti korozi proti korózii anticoroziunetisztítás cleaning Reinungung nettoyage čišćenje čištění čistenie curăteniefelületkiképzés surface treatment Oberflächenbehandlung traitement de surface Završna obrada
povrchová úprava povrchová úprava finisajegyedi igények unique needs, individual needs, unique demands, invidivual demands demandes individuelles, besoins individuels individualne potrebe individuálních potřeb individuálnych potrieb
nevoile individualeszabvány standard Standard norme standard standard štandard standardszabványos megoldások standardized solutions, standardised solutions Standardlösungen solution selon les normes standardna otopina standardní roztok
štandardné roztoky solutii standardtervezés design, planning Planung planification, design dizajn design dizajn proiectszerelés assembly Installation monture popravljanje připevnění pripevnenie fixareakivitelezés deployment, construction
Ausführung construction, déploiement, deploiement izvršenje uskutečnění uskutočnenie implementareahelyszíni kivitelezés Onsite deployment, onsite construction Ausführung vor Ort déploiement sur site, construction sur site gradilište
staveniště staveniska ?antierföldelés earthing, grounding Erdung, Erden protection par cable de terre prizemljenje základy základy pregătireelektromos földelés electric earthing, electric grounding elektrische Erdung protection
éléctrique par cable de terre električno uzemljenje elektrické uzemnění elektrické uzemnenie împământare electricăanyagminőség material quality, quality of material Material, Materialqualität qualité de materiel kvalita materiálu
kvalita materiálu materiale de calitaterögzítés fixing, mounting Fixierung monture kvaliteta materijala fixace fixácia fixarecsatlakozás connection, joint Anschluss connection, adjonction fiksacija spojit spojiť alăturalejtés slope
Steigung, Neigung, Steilheit inclination, pente nagib sklon sklon pantăbetonozó karom concrete claw Betonierkralle griffe en béton, griffe de beton betoniranje ruku betonáž rameno betonáž rameno brat betonarehegesztés welding Schweißen
soudure, soudage zavarivanje svařování zváranie sudarecsavaros kötés screw joint, screw connection Schraubverbindung, Schraubbindung connection avec vis vijak veze šroubové spojení skrutkové spojenie conectare cu ?urubmerevítés
reinforcement, stiffening, bracing, strengthening Steifen, Versteifen, Steifung, Versteifung renforcement okrepljujući osvěžující osviežujúci tonicfelületvédelem surface protection Oberflächenschutz protection de surface zaštita površine
povrchová ochrana povrchová ochrana Protectia suprafeteitömítés sealing, plugging Dichtung bourrage, étanchage zaptivka těsnění tesnenie garniturărács rögzítése grid fixing, grid mounting, mounting of grid, fixing of grid Gitterfixierung
monture de grille Učvršćivanje Grid Upevňovací mřížky upevňovacie mriežky fixarea Gridmedencerács pool grid Schwimmbeckenrost, Schwimmbeckengitter, Schwimmbeckengitterrost, Poolgitter, Poolgitterrost grille piscine, grille de piscine
bazen Grid Pool Grid Pool Grid Grid Poolrács grid Gitter, Gitterrost grille rešetka mřížka
mriežka grilăszintbeállító csavar level setting screw, levelling screw Nivellierungsschraube vis de nivelage izravnavanje vijcima vyrovnávací
šrouby vyrovnávacie skrutky ?uruburi de nivelarerögzítő csavar fixing screw, mounting screw Fixierschraube vis de fixation vijci šrouby skrutky ?uruburiterhelési osztály bearing class Belastungsklasse class de charge opterećenje klase
třída zatížení Trieda zaťaženia clasa de sarcinăkifolyó discharge pipe Ausfluss tube á décharge otpadna voda vytékající vytekajúca scurgerekifolyócsonk discharge pipe branch Ausflussstumpf fin de tube a decharge izljev výtok výtok ie?
iriszennyvíz elvezetés waste water drainage, waste water diversion Abwasserentwässerung, Abwasserabführung, Abwasserabfuhr canalisation d'eau usée, canalisation des eaux résiduaires, drainage d'eau usée, drainage des eaux résiduaires,
sanitarni uređaji, odvodnju kanalizace odvodnenie scurgere a apeialsó kifolyás under discharge unterer Abfluss, unterer Ausfluss drainage au fond dno outlet spodní vývod spodný vývod priză de fundoldalsó kifolyás lateral discharge
seitlicher Abfluss, seitlicher Ausfluss drainage latéral Side iscjedak na výtlačné straně na výtlačnej strane refularecsúszás slip, slipping Rutschen glisse, glissement skliznuti proklouznout prekĺznuť alunecacsúszásmentes anti slip
rutschfest, rutschsicher antiglisse bez skliznuti protiskluzová protišmyková nonalunecarelyukasztott perforated perforiert forme perforée rupa otvory otvory găurimandorlamintás mandorla Mandorla forme amande géometrique mandrolom uzorak
Mandorla vzor Mandorla vzor mandorla modelgyalogos használat pedestrian use, pedestrian usage für Fußgänger usage pietonnier, utilisation piétonniere, usage par piétons, utilisation par piétons Pješaci pěší použití pešej použitie
utilizarea pietonalăjárda sidewalk, pavement, kerb Gehweg, Bürgersteig trottoir pločnik dlažba dlažba pavajparkoló parking place, car park, parking area Parkplatz parking, stationnement, place de stationnement parkiranje parkoviště
parkovisko parcarevíznyelő water drainage Wasserabfluss couvercle de drain ponor sinkhole sinkhole scurgereútpálya road bed Fahrbahn chemin re roulement kolovoz vozovka vozovka carosabilaközúti jármű road vehicle Fahrzeug véhicule
routier, véhicule de la route vozilo vozidlo vozidlo vehiculsétáló utca walking street Spaziergasse, Spazierweg rue piétonne šetalište nákupní centrum nákupné centrum mallvegyszerálló chemical resistant chemikalienbeständig resistance
chimique kemijski otporni chemická odolnost chemická odolnosť rezistentă la substante chimiceíves vályú ovel walls ovale Rinne, ovales Rinnenprofil mur en ligne ovale zakrivljena kroz zakřivené koryto zakrivené koryto prin curbeegyenes
vályú straight walls gerade Rinne, gerades Rinnenprofil mur en ligne droite ravno kroz rovný žlab rovný žľab prin dreptteherbírás bearing capacity Belastbarkeit capacité de charge nivo zasićenosti nosnost nosnosť capacitatea de
transportélettartam lifetime Lebensdauer endurance život život život viatăműanyag plastic Plastik plastique plastika umělá hmota umelá hmota plasticműanyag rács plastic grid Plastikgitter grille plastique plastična mreža mřížka plastová
mriežka plastová grila de plasticéme Hungarian National Technical Approval Ungarische Nationale Technische Genehmigung Permission de Technologie de Construction Hongroise kovanica
építőipari műszaki engedély Hungarian National
Technical Approval Ungarische Nationale Technische Genehmigung Permission de Technologie de Construction Hongroise tehničko odobrenje technické schválení Technické schválenie Agrementul Tehnicépítésügy construction affairs
Bauangelegenheiten affaire de construction zgrada stavební pouzdro stavebné puzdro Utilaje constructiiminőségellenőrző quality control Qualitätskontrolle controle de qualité Kontrola kvalitete řízení jakosti riadenie kvality Controlul
Calitătiihatóság authority Authorität autorité autoritet autorita autorita autoritateMSZ EN 124:1999 Hungarian Standard EN 124:1999 Ungarisches Standard EN 124:1999 Norme hongroise 124:1999 Mađarski Standardna EN 124:1999 Maďarský
Standardní EN 124:1999 Maďarský Štandardné EN 124:1999 maghiar Standard EN 124:1999HACCP HACCP HACCP HACCP HACCP HACCP HACCP HACCPHACCP minőségbiztosítási rendszer HACCP quality assurance system, HACCP quality management system HACCP
Qualitätssteuerungssystem, HACCP Qualitätsmanagementsystem, HACCP Qualität Management System HACCP assurance de qualité, HACCP gestion de la qualité HACCP sustav kvalitete systém jakosti HACCP systém kvality HACCP Sistemul de
calitateminőségbiztosítás quality assurance, quality management Qualitätssteuerungssystem, Qualitätsmanagementsystem, Qualität Management System assurance de qualité, gestion de la qualité Osiguranje kvalitete Quality Assurance Quality
Assurance Asigurarea Calitătiiélelmiszeripar food industry Lebensmittelindustrie industrie d'alimentation, secteur d'alimentation prehrambena industrija potravinářský průmysl potravinársky priemysel industria alimentarăélelmiszer food
Lebensmittel alimentation hrana jídlo jedlo alimente
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