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Trapéz szelvényű árok- és mederburkolók

Nagy trapézszelvényű mederburkoló elemcsalád (1:1,5 rézsű)

A CSOMIÉP Kft. 1980. óta gyárt ja a 
tra péz szel vé nyű kön  nyí tett vas be ton 
me der bur ko ló elem csa lá dot. A ter mékcsa
lád meg ne ve zé sé ben a „kön  nyí tett” szó az 
ol dal fa lak ka zet tás ki kön  nyí té sé re utal, 
mely ki fe je zet ten ta ka ré kos ssági cé lo kat 
szol gál.

Az előregyártott, kön  nyí tett me der
bur ko ló vas be ton elemek al kal maz ha tók 
kül és bel te rü le ti víz ren de zé sek, ön tö ző
csa tor nák, bel víz és csa pa dék víz csa tor
nák, köz utak talp, ol dal és öv ár ka i nak 
bur ko lá sá ra.

A kön  nyí tett me der bur ko ló elem csa lád 
mé re te zé se a belső víz nyo más és az ön súly 
fi gye lem be vé te lé vel tör tént. Emi att kül ső 

ol da li ter he lést  föld nyo más, ta laj víz nyo
más, meg osz ló tér szí ni ter he lés ből adó dó 
föld nyo más  nem kaphat. A könnyített 
árok és mederburkoló elemcsalád 2011
ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj 
megtisztelő címet.

A kedvező mederérdességi té nye ző 
miatt  már kis lej té sek nél is na gy víz se bes
ség érhető el, ki sebb a le ra kó dás ve szély, 
jobb a víz szál lí tó ké pes ség és így ki sebb 
árok ke reszt met szet is elég sé ges.

Domb vi dé ki te le pü lé sek nél, nagy lej
té sű ár kok nál energiatörő fog segítségével  
meg szün te ti a ki mo só dá si, az eró zi ós ve
szélyt. A te le pü lé sen be lü li bur kolt árok 
esz té ti kus ké pet mu tat. Ön tö ző víz csa tor

nák ese té ben a víz zá ró sá got fo koz za.
Fenn tar tá sa egy sze rű, mert az ár kok

ban a nö vény zet nem te lep szik meg, a le ra
kó dott hor da lék pe dig az árok fe nékről 
kön  nyen ki la pá tol ha tó. A ki vi te le zés kön 
nyű, jól gé pe sít he tő. A kön  nyí tett me der
bur ko ló ele mek anya ga alak tar tó, időt ál ló, 
fagy ál ló.

Az eddig gyártott fenti széles termékválasztékunk évtizede
kig kielégítette a nagyszelvényű belvíz és öntöző csatornák bur
kolási igényét. Az elmúl évben jelentkezett igény a nagyobb 
medrek burkolására gyorsan építhető vasbeton előregyártott 

elemekből. A korábbi jól ismert termékválasztékot egészítettük 
ki az új nagy trapézszelvényű (1:1,5 rézsű) mederburkoló elem
családdal, mely vasbeton oldallapokkal tetszés szerint magasít
ható.

▲ ÉMI NME: A-89/2015
◄ ÉMI NME: A-88/2015

Árokfenék 
szélesség (A)

 Szárhosszúság 
(B)

IV/150/50 150 cm 50 cm

IV/200/50 200 cm 50 cm

IV/250/50 250 cm 50 cm

IV/300/70 300 cm 70 cm

IV/350/70 350 cm 70 cm

IV/400/70 400 cm 70 cm

IV/450/70 450 cm 70 cm

IV/500/70 500 cm 70 cm
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TB jelű árok- és mederburkolók

Az eddig gyártott termékválasztékunk évtizedekig kielégítette a nagy
szelvényű belvíz és öntöző csatornák burkolási igényét. Az elmúlt években 
egyre több igény jelentkezett a nagyobb medrek burkolására, gyorsan 
építhető vasbeton előregyártott elemekből. A korábbi jól ismert termékvá
lasztékot egészítettük ki az új TB jelű nagyszelvényű bordás mederburko
ló elemcsaláddal.

TB jelű nagyszelvényű bordás mederburkoló elemcsalád

A CSOMIÉP Kft. 1987 óta gyárt ja a 
kül sõ bor dás TB je lű vas be ton me der bur
ko ló elem csa lá dot, mely a te le pü lé sek bel
te rü le te in a bel víz és a csa pa dék víz el ve ze
tő ár kok, me ző gaz da sá gi te rü le te ken a 
bel víz el ve ze tő, il let ve az ön tö ző víz csa tor
nák bur ko lá sá ra szol gál.

A ter mé ket az MSZHnál be je len tett 
199.919 lajst rom szá mú sza ba da lom vé di. 

A TBjelű árok és mederburkoló 
elemcsalád 2007ben elnyerte a Magyar 
Termék Nagydíj megtisztelő elismerést.

A TB je lű árok és me der bur ko ló vas
be ton me der ele mek sík fe nék le mez ből és 

bor dák kal me re ví tett ol dal fa lak ból áll nak. 
A fe nék le mez vas tag sá ga 818 cm kö zöt ti, 
az ol dal le mez vas tag sá ga pe dig 610 cm 
kö zött vál to zik az egyes ele mek nagy sá gá
nak meg fe le lő en.

Az egyes ele mek hos  sza ál ta lá ban 2,00 
mé ter. Az oldalfalakat merevítő bordák 
szé les sé ge 68 cm kö zöt ti, a na gyobb ele
mek nél le fe lé szé le se dik. A me re ví tő bor
dák osz tás tá vol sá ga 62 cm, ill. 90 cm. Egy 
elem két vég és egy, vagy két köz ben ső 
bor dá val ren del ke zik. A TB ele mek TB20
tól TB60ig fedlapozhatók kü lön bö ző 
ten gely ter he lé sek re: 5t, 10t, köz úti „A“ ter

he lés. TB60/100/80 fö löt ti ele mek igény 
ese tén igény be vé tel hez iga zo dó egye di sta
ti kai ter vek alap ján fedlapozhatók, függet
lenítve az elemtől.

▲ ÉMI NME: A-65/2015

Alsó 
árokszélesség 

(A)

 Felső 
árokszélesség 

(B)

Szelvény 
magasság 

(H)

 TB 250/330/130 250 cm 330 cm 130 cm

TB 300/380/130 300 cm 380 cm 130 cm

 TB 350/430/130 350 cm 430 cm 130 cm

TB 400/480/130 400 cm 480 cm 130 cm

 TB 450/530/130 450 cm 530 cm 130 cm


