SAVE Princip zachování přírodního bohatství, ochrana životního prostředí, trvale udržitelná
hodnota
GODELMANN přebírá odpovědnost: s inovativním vývojem, výrobními procesy šetřícími přírodní bohatství a výrobky s dlouhou životností. Tomuto požadavku se
zavazuje řada SAVE s nově stanovenými měřítky u firmy GODELMANN. Stejně jako během výroby, tak i v celém životním cyklu je myšlenka SAVE nejvyšší prioritou.
SAVE zaručuje výjvečné vlastnosti, které přispívají k tomu, že produkty poskytují trvalý přínos pro člověka a životní prostředí. Pro zachování dobrého klva, udržitelnost vodních zdrojů, čistý vzduch a vysokou výrobní kvalitu. Pro lepší kvalitu života - dnes i do budoucna.

SAVE Princip
DUROSAVE®

AIRSAVE®

AIRSAVE ®

Vyvinut specálně pro dopravní plochy. Tento fotokata-

DTI100 a DTE700 nabízí trvalou ochranu před

lyticky působící produkt se postará o trvalou přeměnu

znečištěním. Technologie hloubkové ochrany je

škodlivých oxidů dusíku NOx na neškodné nitráty. Tento
povrch je předurčen pro hustě osídlené oblasti a měst-

DUROSAVE ®

spojena s kamenem. DUROSAVE® zvyšuje odolnost
vůči nečistotám a snižuje náklady na čištění. Chrání

ovzduší. Dlouhodobé užívání dokládá trvalou účinnost.

přírodní bohatství a prodlužuje životnost povrchů.

Odpovídající odborný posudek, který jednoznačné do-

DUROSAVE® od GODELMANNa se za více než 10 let os-

kládá fotokatalytický účinek, pro Vás máme k dispozici.

vědčil v praxi. Další informace k DUROSAVE® naleznete

Další informace k AIRSAVE® naleznete na str. 10.

na str. 12.

ECOSAVE®

ECOSAVE ®

součástí výrobního procesu a je neodděodlehčenýlně

ské aglomerace s vysokým zatížením díky znečištění

Ekologické produkty s

SAVE®

LOCKSAVE®
vodopropustným a čisticím

LOCKSAVE®-Zazubení chrání spojení jednotlivých

účinkem. Srážková voda se může vsáknout do podloží

kamenů a zajišťuje vytvoření ploch s trvale vysokým

přes spáru nebo přímo přes kámen a může se částečně
znovu odpařit. Voda se odvádí buď spárou nebo skrz

LOCKSAVE ®

zatížením. Pro nejrůznější požadavky jsou k dispozici
dvě různá zajištění spojení:

kámen a čistí se. Produkty řady ECOSAVE®disponují

▸▸ systém zazubení (VZ4/VZ5)

schválením pro stavební účely a jejich použití ve sta-

▸▸ 3D-ochrana proti posunutí (VZ8)

bebnictví s ochranou spodních vod je testováno a

Tak lze realitovat objekty až do třídy zatížení 3,2 včetně

doporučeno. Plánujte a stavte s větší jistotou. Další

spojů, které by běžně nebylo možné použít. Další in-

informace k ECOSAVE® naleznete na str. 11.

formace o systému LOCKSAVE® nalezenete na str. 13.
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