uitgebreide hulpmiddelen & diensten

Standaard maten Geoweb® systeem

Presto Geosystems en zijn vertegenwoordigers bieden de
meest complete diensten in de sector ter ondersteuning van
projectontwerp- en installatievereisten.

Geoweb® secties zijn verkrijgbaar in verschillende celtypes en -dieptes, en
sectielengtes om zo rendabel mogelijk aan de projectvereisten te voldoen.
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MIDDELEN:
• Map/cd met technische hulpmiddelen
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8.3 m (27.3 ft)
4.7 m (15.4 ft)
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7.7 m (25.4 ft)
17.8 m (58.2 ft)

om

GW20V
GW30V
GW40V

Sectiebreedte

N

Celtype

mondiale leider • mondiale partner

• Technische analyse -en overzichten

Creëren

• Online SPECMaker® tool voor ontwikkeling van 		
specificaties

75 mm (3 in), 100 mm (4 in),
150 mm (6 in), 200 mm (8 in)

van duurzame
omgevingen

• Gevalsanalyses van projecten
• Gedetailleerde bouwinstructies

De celgrootte en -diepte worden bepaald door de details van de toepassing, het probleem of de
gewenste oplossing. Raadpleeg de Geoweb-materiaalspecificatie voor meer informatie.

DIENSTEN:
Projectevaluatie: Wij analyseren specifieke
projectbehoeften en geven aanbevolen voorlopige
ontwerpen voor elk project.

integrale systeemcomponenten
Voorspanwapeningen, ATRA® ankers en ATRA® bevestigingsclips kunnen worden geïntegreerd om aan de technische vereisten te voldoen:

opmars van de geotechnologie
Presto is de hoofdspeler voor cellulaire opsluitingssystemen
op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, resulterend
in betekenisvolle productverbeteringen, innovatieve
functies, geavanceerde constructiemethodes, creatieve

Constructiediensten: Gekwalificeerde specialisten kunnen
ter plaatse aanwezig zijn voor constructietraining en toezicht
bij het opstarten van de installatie.

VOORSPANWAPENINGEN
Voorspanwapeningen kunnen nodig zijn en zijn verkrijgbaar in verschillende
treksterktes om aan specifieke vereisten te voldoen. Het gebruik van
voorspanwapeningen:
• Extra stabiliteit bieden tegen de zwaartekracht en hydrodynamische krachten

Presto GEOSYSTEMS’ ENGAGEMENT – de beste producten en diensten verstrekken.

• Zijn bijzonder doeltreffend op steilere dijken, waar er hoge doorstroming is of
wanneer een geomembraan onderlaag of een harde bodem verankering 		
met palen onmogelijk maakt

Presto Geosystems streeft ernaar om u te helpen om de beste
oplossingen te gebruiken voor uw grondstabilisatieproblemen.
Onze oplossingsgerichte aanpak biedt voor elk project een
meerwaarde. Vertrouw op de toonaangevende spelers
wanneer u een oplossing nodig hebt op maat van uw
toepassing. Neem contact op met Presto Geosystems
of Presto Geosystems’ netwerk van goed geschoolde
vertegenwoordigers voor bijstand.

ATRA ® ANKERS
• Presto’s ATRA ® anker spaart tijd en materiaalkosten tijdens de
installatie van het Geoweb systeem. (1)
• In combinatie met 12mm betonijzers kunnen ATRA® ankers
gemakkelijker worden geheid dan palen met J-haak
hechtingspinnen, wat de productiviteit bij de installatie
verhoogt. (4)
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1

Andere componenten kunnen een onderliggende scheidingslaag
van geotextiel omvatten en/of een ondoorlatende
geomembraanlaag, georoosters, een anti-erosiemat,
turfverstevigingsmat of andere oppervlaktebehandelingen.

ONOVERTROFFEN KWALITEIT
Presto’s engagement voor kwaliteit begint bij de fabricage en
gaat door tot de eindinstallatie
• Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd volgens ISO 		
9001:2000.

GEOWEB

®

• Secties vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen bieden
een consistente en maximale lasnaadsterkte.

Cellulair opsluitingssyteem

Productcatalogus

2. ATRA anker met
voorspankabel

Verdeeld door:

3. ATRA bevestigingsclip
4. ATRA anker met
voorspankabel
5. ATRA anker met speciaal
heigereedschap

4

5

Presto GEOSYSTEMS
P.O. Box 2399
670 North Perkins Street
Appleton, Wisconsin 54912-2399, USA

TRADECC NV

P: 920-738-1707
TF: 800-548-3424

Tel. +32 (0) 3 828 94 95
Fax +32 (0) 3 830 27 69

F: 920-738-1222
E: info@prestogeo.com
www.prestogeo.com

Ons engagement:
de beste verstrekken
		 producten / oplossingen

Tervekehofdreef 50-52
B - 2610 Wilrijk Antwerpen

®

Het Geoweb® systeem is een uitgedacht uiterst stevig
netwerk van onderling verbonden cellen die de
grond insluiten en stabiliseren. Het Geoweb systeem
biedt innovatieve oplossingen voor uitdagende
grondstabiliteitsproblemen bij de bescherming van
hellingen en kanalen, wapenen van funderingen en
grondkering.
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Er kunnen allerlei vulmaterialen
worden gebruikt op basis van de
details van het specifieke project/
probleem:
• tuingrond met allerlei geselecteerde
vegetatie
• aggregaten van zand en grind tot grotere
stenen

• beschikbare vulling ter plaatse

oplossen van ingewikkelde grondstabiliteitsproblemen

De systeemcomponenten omvatten:
• de geperforeerde Geoweb sectie
• het specifieke vulmateriaal
• ATRA® ankercomponenten

• uitgedachte voorspanwapening (indien van toepassing)
• andere kritieke componenten met meerwaarde

• beton met verschillende sterktes en
afwerkingen van het oppervlak

info.tradecc.be

systeem. Daarnaast voldoet het volledige productieproces
aan een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd volgens
ISO 9001:2000, waardoor producten van een constante
kwaliteit gegarandeerd worden.

Geoweb systeem en componenten

vulopties

1. ATRA clip

ATRA® BEVESTIGINGSCLIP
Het ATRA® draaganker wordt een lastoverdragend
mechanisme wanneer het op specifieke lastoverdrachtspunten
wordt verbonden met voorspanwapeningen. (3)
Zowel het type als de onderlinge afstand tussen
voorspanwapeningen en ankers wordt bepaald aan de hand
van analytische methodes die beschikbaar zijn via Presto
Geosystems.

Presto gaat er prat op om de beste producten /
oplossingen te verstrekken. Geoweb® secties worden
vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen voor een
maximale lasnaadsterkte en algemene kwaliteit van het

• Secties gedekt door een beperkte garantie van tien jaar.

3

toepassingen en bewezen praktische resultaten die
langetermijnoplossingen bieden voor unieke en zware
problemen.

de beste producten / oplossingen

• Materialen gemaakt volgens gevestigde richtlijnen uit de
geosynthetische industrie.

• Voorspanwapeningen en een reeks ATRA ankers bieden
bijkomende verankering tegen schuiven en/of opwaartse
krachten. (2)
• Er zijn speciale gereedschappen verkrijgbaar om het heien
van de ankers aanzienlijk te versnellen. (5)

Voor de meest geavanceerde technologie voor grondstabilisatie
van vandaag kunt u vertrouwen op Presto’s Geoweb® cellulair
opsluitingssysteem voor het oplossen van ingewikkelde
grondstabiliteitsproblemen.

• combinaties van het bovenstaande om
aan speciale voorwaarden te voldoen

uitgebreide hulpmiddelen & diensten
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Voor de meest geavanceerde technologie voor grondstabilisatie
van vandaag kunt u vertrouwen op Presto’s Geoweb® cellulair
opsluitingssysteem voor het oplossen van ingewikkelde
grondstabiliteitsproblemen.

• combinaties van het bovenstaande om
aan speciale voorwaarden te voldoen

kanaalbeschermingssysteem
Het Geoweb® kanaalbeschermingssysteem biedt een
brede waaier aan flexibele beschermingsbehandelingen
voor open kanalen en hydraulische structuren. Het
systeem zorgt voor stabiliteit en bescherming van kanalen
die zijn blootgesteld aan eroderende omstandigheden
gaande van lage tot hoge doorstroming, zowel periodiek
als continu.

Het Geoweb helling- en oeverbeschermingssysteem
ommantelt, versterkt en bedwingt de bovenste grondlaag en
de beweging van de vulhelling (omlaag) en verschuiving als
gevolg van hydrodynamische krachten en de zwaartekracht.
• Biedt een doeltreffende taludverdediging en structurele
insluiting van granulaten zoals zand, grind en grote stenen
of gesteente.

•	Verbetert het hydraulisch rendement van conventionele
beschermingsmaterialen zoals aggregaat, stortsteen en
vegetatie door ze op te sluiten in de cellulaire structuur.
•	Kan als flexibele betonplaat geproduceerd worden voor een
gewapende kanaalbeschoeiing met lage frictie
• Kan worden ontworpen voor specifieke 		
terreinomstandigheden op basis van de compatibiliteit
met plaatselijke omgevings-, ecologische en esthetische 		
vereisten, de maximaal verwachte doorstroming en 		
bijbehorende hydraulische belastingen.
• De ruwheid van het oppervlak en hydraulische efficiëntie van
het beschoeiingssysteem kunnen worden aangepast om de
doorstroming te regelen.

helling- &
oeverbeschermingssysteem

typische toepassingen
• beken en grachten
• omleiding of indamming van stormwater
• kanalen voor proceswater
• overlopen / stortschachten / afvoerkanalen
• duikerafwateringen
•	afwisselend of continu / kanalen met lage tot hoge
doorstroming

• Wordt een soepele betonmat met ingebouwde uitzetvoegen,
wanneer de cellen met beton worden gevuld
•	Voldoet aan een brede waaier van structurele en
hydraulische vereisten zoals één- of meerlaagse systemen.
• Zorgt voor extra stabiliteit door voorspanwapeningen te
integreren op steilere hellingen en oeverdijken of wanneer
een geomembraan onderlaag of een oppervlak met harde
bodem verankering met palen onmogelijk maakt.

typische toepassingen
• Dijkhellingen bewerken of vullen
• Oeverbeschoeiingen
•	Bassins voor regen -en afvalwater
• Bufferdijken & rivierdijken
• Geomembraan bescherming
• Beschoeiing en bedekking van stortplaatsen
• Damvlakken en overlopen

• De vereisten voor de drainage van de ondergrond en het
vervormingspotentieel in de structuur kunnen ook worden
aangepakt.

grondkeringssysteem

funderingssysteem

Als het Geoweb systeem gelaagd is, wordt het een
grondkeringssysteem dat voldoet aan alle projectspecifieke
structurele vereisten. Het systeem laat flexibiliteit in de
constructie toe en is esthetisch dankzij een volledig begroeid
oppervlak. Er worden horizontale terrassen gevormd, waarin
de vegetatie kan gedijen in de zichtbare vulling van de
buitenste cel. Het systeem vangt regenwater op en regelt de
verdamping van het grondwater, waardoor een natuurlijkere
omgeving voor de vegetatie wordt gecreëerd.

Typische toepassingen

Het Geoweb® funderingssysteem stabiliseert de
geselecteerde opvulling en biedt oplossingen in drie
belangrijke domeinen: 1) een lastverdelingssysteem
over zwakke gronden, 2) basisstabilisatie voor verharde
oppervlakken en 3) oppervlaktestabilisatie voor
onverharde oppervlakken. Het ingesloten vulmateriaal
in het systeem produceert een harde laag met een hoge
buigsterkte.

• Biotechnische muren

• Vermindert spoorvorming in het oppervlak aanzienlijk.

typische toepassingen

• Verhoogde dijken

•	Verdeelt lasten lateraal en reduceert de verticale
doorbuiging en de contactdruk van de ondergrond.

• Permanente en tijdelijke toegangswegen

•	Beheerst de afschuiving en zijdelingse beweging van het
grove en doorlatende vulmateriaal.

• Havenfaciliteiten

• Behoudt de structurele stabiliteit bij elke mogelijke 		
belasting dankzij zijn massa en de wrijvingswaarden van
het opvulmateriaal.
•	Voldoet ook in moeilijke omstandigheden, wanneer de
ondergrond samendrukbaar is of de constructie zich op
moeilijk toegankelijke plaatsen bevindt.
•	Past harmonieus in eender welke omgeving door het
gebruik van bruine, groene of speciaal gekleurde
boordpanelen.

• Bescherming van dijken & bevloeiingsdijken
• Duikers met frontmuur
• Muren voor landschapsontwikkeling
• Begroeide kanaalstructuren
• Geluidsmuren

• Verhoogt, met open aggregaat als vulling, de vertikale
afwatering van regenwater en creëert ter plaatse een
waterbergingsbekken.
• In de meeste gevallen verdubbelt het Geoweb 		
systeem de effectieve structurele waarde voor de 		
lastondersteuning.

• Landhoofdbescherming

• Doorlatende, lastdragende oppervlakken

• Transport / opslagterreinen
• Wegbermen
• Gestabiliseerde drainagelaag
• Gestabiliseerde basis voor asfalt / modulaire bestrating
• Spoorballast en subballaststructuren
• Paden en voetpaden
• Boothellingen en doorwaadbare wateroversteken
• Funderingsmatrassen & pijpleidingbescherming
• Bedding

HELLING & KANAAL

• Perforaties vergemakkelijken de parallelle
hellingdrainage van de gevulde cel. In
verzadigde omstandigheden verhoogt de
verwijdering van overtollig water de wrijving
van de vulstoffen, waardoor de afwaartse
schuifkrachten verminderen, wat resulteert in
een stabieler systeem.

• In systemen met vegetatie laten perforaties
wortels doorgroeien van cel tot cel, waardoor
een grotere vegetatieve stabiliteit wordt
gecreëerd tegen hydraulische problemen op
korte termijn.

• Met aggregaat als vulmateriaal creëren
perforaties een grotere wrijvingsweerstand
tussen de vulstoffen en de gestructureerde/
geperforeerde celwand, wat resulteert in
een grotere weerstand tegen hydraulische
onderspoeling.

• Met beton als vulling kan er meer vulstof in de
perforaties voor een goede verbinding met de
celwanden, wat de wrijvingsweerstand verhoogt
en zo een beter gewapende helling creëert.

voordelen van

GRONDKERING

• Perforaties verbeteren de wrijvingsinteractie tussen
de gestructureerde/geperforeerde celwand, wat
een grotere wrijving tegen de achterwand creëert,
waardoor horizontale destabiliserende krachten
mogelijks kunnen worden verminderd en verticale
stabiliserende krachten worden verhoogd.

perforaties

• Perforaties creëren een beter gedraineerd
keermuursysteem en verminderen de hydrostatische
krachten aanzienlijk, wat resulteert in gunstigere
wandontwerpen.

LASTONDERSTEUNING

• Perforaties en een gestructureerd oppervlak
vergroten de wrijvingshoek tussen de
aggregaatvulling en de celwand, wat
een betere opsluiting van het aggregaat
bewerkstelligt alsook een betere algemene
verdeling van de last.				
					

•Perforaties vergemakkelijken de zijdelingse   
drainage tussen cellen van overtollige 		
  grond en overtollig oppervlaktewater,
   
  waardoor de negatieve effecten van verkeer             
over verzadigde bodems verminderd 		
worden.
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beschermingsmaterialen zoals aggregaat, stortsteen en
vegetatie door ze op te sluiten in de cellulaire structuur.
•	Kan als flexibele betonplaat geproduceerd worden voor een
gewapende kanaalbeschoeiing met lage frictie
• Kan worden ontworpen voor specifieke 		
terreinomstandigheden op basis van de compatibiliteit
met plaatselijke omgevings-, ecologische en esthetische 		
vereisten, de maximaal verwachte doorstroming en 		
bijbehorende hydraulische belastingen.
• De ruwheid van het oppervlak en hydraulische efficiëntie van
het beschoeiingssysteem kunnen worden aangepast om de
doorstroming te regelen.

helling- &
oeverbeschermingssysteem

typische toepassingen
• beken en grachten
• omleiding of indamming van stormwater
• kanalen voor proceswater
• overlopen / stortschachten / afvoerkanalen
• duikerafwateringen
•	afwisselend of continu / kanalen met lage tot hoge
doorstroming

• Wordt een soepele betonmat met ingebouwde uitzetvoegen,
wanneer de cellen met beton worden gevuld
•	Voldoet aan een brede waaier van structurele en
hydraulische vereisten zoals één- of meerlaagse systemen.
• Zorgt voor extra stabiliteit door voorspanwapeningen te
integreren op steilere hellingen en oeverdijken of wanneer
een geomembraan onderlaag of een oppervlak met harde
bodem verankering met palen onmogelijk maakt.

typische toepassingen
• Dijkhellingen bewerken of vullen
• Oeverbeschoeiingen
•	Bassins voor regen -en afvalwater
• Bufferdijken & rivierdijken
• Geomembraan bescherming
• Beschoeiing en bedekking van stortplaatsen
• Damvlakken en overlopen

• De vereisten voor de drainage van de ondergrond en het
vervormingspotentieel in de structuur kunnen ook worden
aangepakt.

grondkeringssysteem

funderingssysteem

Als het Geoweb systeem gelaagd is, wordt het een
grondkeringssysteem dat voldoet aan alle projectspecifieke
structurele vereisten. Het systeem laat flexibiliteit in de
constructie toe en is esthetisch dankzij een volledig begroeid
oppervlak. Er worden horizontale terrassen gevormd, waarin
de vegetatie kan gedijen in de zichtbare vulling van de
buitenste cel. Het systeem vangt regenwater op en regelt de
verdamping van het grondwater, waardoor een natuurlijkere
omgeving voor de vegetatie wordt gecreëerd.

Typische toepassingen

Het Geoweb® funderingssysteem stabiliseert de
geselecteerde opvulling en biedt oplossingen in drie
belangrijke domeinen: 1) een lastverdelingssysteem
over zwakke gronden, 2) basisstabilisatie voor verharde
oppervlakken en 3) oppervlaktestabilisatie voor
onverharde oppervlakken. Het ingesloten vulmateriaal
in het systeem produceert een harde laag met een hoge
buigsterkte.

• Biotechnische muren

• Vermindert spoorvorming in het oppervlak aanzienlijk.

typische toepassingen

• Verhoogde dijken

•	Verdeelt lasten lateraal en reduceert de verticale
doorbuiging en de contactdruk van de ondergrond.

• Permanente en tijdelijke toegangswegen

•	Beheerst de afschuiving en zijdelingse beweging van het
grove en doorlatende vulmateriaal.

• Havenfaciliteiten

• Behoudt de structurele stabiliteit bij elke mogelijke 		
belasting dankzij zijn massa en de wrijvingswaarden van
het opvulmateriaal.
•	Voldoet ook in moeilijke omstandigheden, wanneer de
ondergrond samendrukbaar is of de constructie zich op
moeilijk toegankelijke plaatsen bevindt.
•	Past harmonieus in eender welke omgeving door het
gebruik van bruine, groene of speciaal gekleurde
boordpanelen.

• Bescherming van dijken & bevloeiingsdijken
• Duikers met frontmuur
• Muren voor landschapsontwikkeling
• Begroeide kanaalstructuren
• Geluidsmuren

• Verhoogt, met open aggregaat als vulling, de vertikale
afwatering van regenwater en creëert ter plaatse een
waterbergingsbekken.
• In de meeste gevallen verdubbelt het Geoweb 		
systeem de effectieve structurele waarde voor de 		
lastondersteuning.

• Landhoofdbescherming

• Doorlatende, lastdragende oppervlakken

• Transport / opslagterreinen
• Wegbermen
• Gestabiliseerde drainagelaag
• Gestabiliseerde basis voor asfalt / modulaire bestrating
• Spoorballast en subballaststructuren
• Paden en voetpaden
• Boothellingen en doorwaadbare wateroversteken
• Funderingsmatrassen & pijpleidingbescherming
• Bedding

HELLING & KANAAL

• Perforaties vergemakkelijken de parallelle
hellingdrainage van de gevulde cel. In
verzadigde omstandigheden verhoogt de
verwijdering van overtollig water de wrijving
van de vulstoffen, waardoor de afwaartse
schuifkrachten verminderen, wat resulteert in
een stabieler systeem.

• In systemen met vegetatie laten perforaties
wortels doorgroeien van cel tot cel, waardoor
een grotere vegetatieve stabiliteit wordt
gecreëerd tegen hydraulische problemen op
korte termijn.

• Met aggregaat als vulmateriaal creëren
perforaties een grotere wrijvingsweerstand
tussen de vulstoffen en de gestructureerde/
geperforeerde celwand, wat resulteert in
een grotere weerstand tegen hydraulische
onderspoeling.

• Met beton als vulling kan er meer vulstof in de
perforaties voor een goede verbinding met de
celwanden, wat de wrijvingsweerstand verhoogt
en zo een beter gewapende helling creëert.

voordelen van

GRONDKERING

• Perforaties verbeteren de wrijvingsinteractie tussen
de gestructureerde/geperforeerde celwand, wat
een grotere wrijving tegen de achterwand creëert,
waardoor horizontale destabiliserende krachten
mogelijks kunnen worden verminderd en verticale
stabiliserende krachten worden verhoogd.

perforaties

• Perforaties creëren een beter gedraineerd
keermuursysteem en verminderen de hydrostatische
krachten aanzienlijk, wat resulteert in gunstigere
wandontwerpen.

LASTONDERSTEUNING

• Perforaties en een gestructureerd oppervlak
vergroten de wrijvingshoek tussen de
aggregaatvulling en de celwand, wat
een betere opsluiting van het aggregaat
bewerkstelligt alsook een betere algemene
verdeling van de last.				
					

•Perforaties vergemakkelijken de zijdelingse   
drainage tussen cellen van overtollige 		
  grond en overtollig oppervlaktewater,
   
  waardoor de negatieve effecten van verkeer             
over verzadigde bodems verminderd 		
worden.
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systeem zorgt voor stabiliteit en bescherming van kanalen
die zijn blootgesteld aan eroderende omstandigheden
gaande van lage tot hoge doorstroming, zowel periodiek
als continu.

Het Geoweb helling- en oeverbeschermingssysteem
ommantelt, versterkt en bedwingt de bovenste grondlaag en
de beweging van de vulhelling (omlaag) en verschuiving als
gevolg van hydrodynamische krachten en de zwaartekracht.
• Biedt een doeltreffende taludverdediging en structurele
insluiting van granulaten zoals zand, grind en grote stenen
of gesteente.

•	Verbetert het hydraulisch rendement van conventionele
beschermingsmaterialen zoals aggregaat, stortsteen en
vegetatie door ze op te sluiten in de cellulaire structuur.
•	Kan als flexibele betonplaat geproduceerd worden voor een
gewapende kanaalbeschoeiing met lage frictie
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terreinomstandigheden op basis van de compatibiliteit
met plaatselijke omgevings-, ecologische en esthetische 		
vereisten, de maximaal verwachte doorstroming en 		
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• De ruwheid van het oppervlak en hydraulische efficiëntie van
het beschoeiingssysteem kunnen worden aangepast om de
doorstroming te regelen.
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hydraulische vereisten zoals één- of meerlaagse systemen.
• Zorgt voor extra stabiliteit door voorspanwapeningen te
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vervormingspotentieel in de structuur kunnen ook worden
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onverharde oppervlakken. Het ingesloten vulmateriaal
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buigsterkte.
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hellingdrainage van de gevulde cel. In
verzadigde omstandigheden verhoogt de
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wortels doorgroeien van cel tot cel, waardoor
een grotere vegetatieve stabiliteit wordt
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korte termijn.
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en zo een beter gewapende helling creëert.
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uitgebreide hulpmiddelen & diensten

Standaard maten Geoweb® systeem

Presto Geosystems en zijn vertegenwoordigers bieden de
meest complete diensten in de sector ter ondersteuning van
projectontwerp- en installatievereisten.

Geoweb® secties zijn verkrijgbaar in verschillende celtypes en -dieptes, en
sectielengtes om zo rendabel mogelijk aan de projectvereisten te voldoen.
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mondiale leider • mondiale partner

• Technische analyse -en overzichten

Creëren

• Online SPECMaker® tool voor ontwikkeling van 		
specificaties

75 mm (3 in), 100 mm (4 in),
150 mm (6 in), 200 mm (8 in)

van duurzame
omgevingen

• Gevalsanalyses van projecten
• Gedetailleerde bouwinstructies

De celgrootte en -diepte worden bepaald door de details van de toepassing, het probleem of de
gewenste oplossing. Raadpleeg de Geoweb-materiaalspecificatie voor meer informatie.

DIENSTEN:
Projectevaluatie: Wij analyseren specifieke
projectbehoeften en geven aanbevolen voorlopige
ontwerpen voor elk project.

integrale systeemcomponenten
Voorspanwapeningen, ATRA® ankers en ATRA® bevestigingsclips kunnen worden geïntegreerd om aan de technische vereisten te voldoen:

opmars van de geotechnologie
Presto is de hoofdspeler voor cellulaire opsluitingssystemen
op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, resulterend
in betekenisvolle productverbeteringen, innovatieve
functies, geavanceerde constructiemethodes, creatieve

Constructiediensten: Gekwalificeerde specialisten kunnen
ter plaatse aanwezig zijn voor constructietraining en toezicht
bij het opstarten van de installatie.

VOORSPANWAPENINGEN
Voorspanwapeningen kunnen nodig zijn en zijn verkrijgbaar in verschillende
treksterktes om aan specifieke vereisten te voldoen. Het gebruik van
voorspanwapeningen:
• Extra stabiliteit bieden tegen de zwaartekracht en hydrodynamische krachten

Presto GEOSYSTEMS’ ENGAGEMENT – de beste producten en diensten verstrekken.

• Zijn bijzonder doeltreffend op steilere dijken, waar er hoge doorstroming is of
wanneer een geomembraan onderlaag of een harde bodem verankering 		
met palen onmogelijk maakt

Presto Geosystems streeft ernaar om u te helpen om de beste
oplossingen te gebruiken voor uw grondstabilisatieproblemen.
Onze oplossingsgerichte aanpak biedt voor elk project een
meerwaarde. Vertrouw op de toonaangevende spelers
wanneer u een oplossing nodig hebt op maat van uw
toepassing. Neem contact op met Presto Geosystems
of Presto Geosystems’ netwerk van goed geschoolde
vertegenwoordigers voor bijstand.

ATRA ® ANKERS
• Presto’s ATRA ® anker spaart tijd en materiaalkosten tijdens de
installatie van het Geoweb systeem. (1)
• In combinatie met 12mm betonijzers kunnen ATRA® ankers
gemakkelijker worden geheid dan palen met J-haak
hechtingspinnen, wat de productiviteit bij de installatie
verhoogt. (4)

2

1

Andere componenten kunnen een onderliggende scheidingslaag
van geotextiel omvatten en/of een ondoorlatende
geomembraanlaag, georoosters, een anti-erosiemat,
turfverstevigingsmat of andere oppervlaktebehandelingen.

ONOVERTROFFEN KWALITEIT
Presto’s engagement voor kwaliteit begint bij de fabricage en
gaat door tot de eindinstallatie
• Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd volgens ISO 		
9001:2000.

GEOWEB

®

• Secties vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen bieden
een consistente en maximale lasnaadsterkte.

Cellulair opsluitingssyteem

Productcatalogus

2. ATRA anker met
voorspankabel

Verdeeld door:

3. ATRA bevestigingsclip
4. ATRA anker met
voorspankabel
5. ATRA anker met speciaal
heigereedschap
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Ons engagement:
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®

Het Geoweb® systeem is een uitgedacht uiterst stevig
netwerk van onderling verbonden cellen die de
grond insluiten en stabiliseren. Het Geoweb systeem
biedt innovatieve oplossingen voor uitdagende
grondstabiliteitsproblemen bij de bescherming van
hellingen en kanalen, wapenen van funderingen en
grondkering.

Geosystems®, Geoweb®, ATRA®, and SPECMaker® are registered trademarks of Presto Products Co. Creating sustainable
environments™ is a trademark of Presto Products Co. This information has been prepared for the benefit of customers interested in
the Geoweb® cellular confinement system. It was reviewed carefully prior to publication. Presto assumes no liability for its accuracy
or completeness. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, or for its manner of
use, is the sole responsibility of the user.
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Er kunnen allerlei vulmaterialen
worden gebruikt op basis van de
details van het specifieke project/
probleem:
• tuingrond met allerlei geselecteerde
vegetatie
• aggregaten van zand en grind tot grotere
stenen

• beschikbare vulling ter plaatse

oplossen van ingewikkelde grondstabiliteitsproblemen

De systeemcomponenten omvatten:
• de geperforeerde Geoweb sectie
• het specifieke vulmateriaal
• ATRA® ankercomponenten

• uitgedachte voorspanwapening (indien van toepassing)
• andere kritieke componenten met meerwaarde

• beton met verschillende sterktes en
afwerkingen van het oppervlak

info.tradecc.be

systeem. Daarnaast voldoet het volledige productieproces
aan een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd volgens
ISO 9001:2000, waardoor producten van een constante
kwaliteit gegarandeerd worden.

Geoweb systeem en componenten

vulopties

1. ATRA clip

ATRA® BEVESTIGINGSCLIP
Het ATRA® draaganker wordt een lastoverdragend
mechanisme wanneer het op specifieke lastoverdrachtspunten
wordt verbonden met voorspanwapeningen. (3)
Zowel het type als de onderlinge afstand tussen
voorspanwapeningen en ankers wordt bepaald aan de hand
van analytische methodes die beschikbaar zijn via Presto
Geosystems.

Presto gaat er prat op om de beste producten /
oplossingen te verstrekken. Geoweb® secties worden
vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen voor een
maximale lasnaadsterkte en algemene kwaliteit van het

• Secties gedekt door een beperkte garantie van tien jaar.
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toepassingen en bewezen praktische resultaten die
langetermijnoplossingen bieden voor unieke en zware
problemen.

de beste producten / oplossingen

• Materialen gemaakt volgens gevestigde richtlijnen uit de
geosynthetische industrie.

• Voorspanwapeningen en een reeks ATRA ankers bieden
bijkomende verankering tegen schuiven en/of opwaartse
krachten. (2)
• Er zijn speciale gereedschappen verkrijgbaar om het heien
van de ankers aanzienlijk te versnellen. (5)

Voor de meest geavanceerde technologie voor grondstabilisatie
van vandaag kunt u vertrouwen op Presto’s Geoweb® cellulair
opsluitingssysteem voor het oplossen van ingewikkelde
grondstabiliteitsproblemen.

• combinaties van het bovenstaande om
aan speciale voorwaarden te voldoen

uitgebreide hulpmiddelen & diensten

Standaard maten Geoweb® systeem

Presto Geosystems en zijn vertegenwoordigers bieden de
meest complete diensten in de sector ter ondersteuning van
projectontwerp- en installatievereisten.

Geoweb® secties zijn verkrijgbaar in verschillende celtypes en -dieptes, en
sectielengtes om zo rendabel mogelijk aan de projectvereisten te voldoen.
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MIDDELEN:
• Map/cd met technische hulpmiddelen
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1%
±

Beschikbare
celdieptes

al

2.8 m (9.2 ft)

in

Variabel
2.3 m (7.7 ft) tot

Lengtebereik sectie
aantal cellen: 18, 21, 25, 29, 34
Minimum
Maximum
3.7 m (12.0 ft)
8.3 m (27.3 ft)
4.7 m (15.4 ft)
10.7 m (35.1 ft)
7.7 m (25.4 ft)
17.8 m (58.2 ft)

om

GW20V
GW30V
GW40V

Sectiebreedte

N

Celtype

mondiale leider • mondiale partner

• Technische analyse -en overzichten

Creëren

• Online SPECMaker® tool voor ontwikkeling van 		
specificaties

75 mm (3 in), 100 mm (4 in),
150 mm (6 in), 200 mm (8 in)

van duurzame
omgevingen

• Gevalsanalyses van projecten
• Gedetailleerde bouwinstructies

De celgrootte en -diepte worden bepaald door de details van de toepassing, het probleem of de
gewenste oplossing. Raadpleeg de Geoweb-materiaalspecificatie voor meer informatie.

DIENSTEN:
Projectevaluatie: Wij analyseren specifieke
projectbehoeften en geven aanbevolen voorlopige
ontwerpen voor elk project.

integrale systeemcomponenten
Voorspanwapeningen, ATRA® ankers en ATRA® bevestigingsclips kunnen worden geïntegreerd om aan de technische vereisten te voldoen:

opmars van de geotechnologie
Presto is de hoofdspeler voor cellulaire opsluitingssystemen
op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, resulterend
in betekenisvolle productverbeteringen, innovatieve
functies, geavanceerde constructiemethodes, creatieve

Constructiediensten: Gekwalificeerde specialisten kunnen
ter plaatse aanwezig zijn voor constructietraining en toezicht
bij het opstarten van de installatie.

VOORSPANWAPENINGEN
Voorspanwapeningen kunnen nodig zijn en zijn verkrijgbaar in verschillende
treksterktes om aan specifieke vereisten te voldoen. Het gebruik van
voorspanwapeningen:
• Extra stabiliteit bieden tegen de zwaartekracht en hydrodynamische krachten

Presto GEOSYSTEMS’ ENGAGEMENT – de beste producten en diensten verstrekken.

• Zijn bijzonder doeltreffend op steilere dijken, waar er hoge doorstroming is of
wanneer een geomembraan onderlaag of een harde bodem verankering 		
met palen onmogelijk maakt

Presto Geosystems streeft ernaar om u te helpen om de beste
oplossingen te gebruiken voor uw grondstabilisatieproblemen.
Onze oplossingsgerichte aanpak biedt voor elk project een
meerwaarde. Vertrouw op de toonaangevende spelers
wanneer u een oplossing nodig hebt op maat van uw
toepassing. Neem contact op met Presto Geosystems
of Presto Geosystems’ netwerk van goed geschoolde
vertegenwoordigers voor bijstand.

ATRA ® ANKERS
• Presto’s ATRA ® anker spaart tijd en materiaalkosten tijdens de
installatie van het Geoweb systeem. (1)
• In combinatie met 12mm betonijzers kunnen ATRA® ankers
gemakkelijker worden geheid dan palen met J-haak
hechtingspinnen, wat de productiviteit bij de installatie
verhoogt. (4)
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Andere componenten kunnen een onderliggende scheidingslaag
van geotextiel omvatten en/of een ondoorlatende
geomembraanlaag, georoosters, een anti-erosiemat,
turfverstevigingsmat of andere oppervlaktebehandelingen.

ONOVERTROFFEN KWALITEIT
Presto’s engagement voor kwaliteit begint bij de fabricage en
gaat door tot de eindinstallatie
• Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd volgens ISO 		
9001:2000.

GEOWEB

®

• Secties vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen bieden
een consistente en maximale lasnaadsterkte.

Cellulair opsluitingssyteem

Productcatalogus

2. ATRA anker met
voorspankabel

Verdeeld door:

3. ATRA bevestigingsclip
4. ATRA anker met
voorspankabel
5. ATRA anker met speciaal
heigereedschap
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®

Het Geoweb® systeem is een uitgedacht uiterst stevig
netwerk van onderling verbonden cellen die de
grond insluiten en stabiliseren. Het Geoweb systeem
biedt innovatieve oplossingen voor uitdagende
grondstabiliteitsproblemen bij de bescherming van
hellingen en kanalen, wapenen van funderingen en
grondkering.

Geosystems®, Geoweb®, ATRA®, and SPECMaker® are registered trademarks of Presto Products Co. Creating sustainable
environments™ is a trademark of Presto Products Co. This information has been prepared for the benefit of customers interested in
the Geoweb® cellular confinement system. It was reviewed carefully prior to publication. Presto assumes no liability for its accuracy
or completeness. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, or for its manner of
use, is the sole responsibility of the user.
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Er kunnen allerlei vulmaterialen
worden gebruikt op basis van de
details van het specifieke project/
probleem:
• tuingrond met allerlei geselecteerde
vegetatie
• aggregaten van zand en grind tot grotere
stenen

• beschikbare vulling ter plaatse

oplossen van ingewikkelde grondstabiliteitsproblemen

De systeemcomponenten omvatten:
• de geperforeerde Geoweb sectie
• het specifieke vulmateriaal
• ATRA® ankercomponenten

• uitgedachte voorspanwapening (indien van toepassing)
• andere kritieke componenten met meerwaarde

• beton met verschillende sterktes en
afwerkingen van het oppervlak

info.tradecc.be

systeem. Daarnaast voldoet het volledige productieproces
aan een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd volgens
ISO 9001:2000, waardoor producten van een constante
kwaliteit gegarandeerd worden.

Geoweb systeem en componenten

vulopties

1. ATRA clip

ATRA® BEVESTIGINGSCLIP
Het ATRA® draaganker wordt een lastoverdragend
mechanisme wanneer het op specifieke lastoverdrachtspunten
wordt verbonden met voorspanwapeningen. (3)
Zowel het type als de onderlinge afstand tussen
voorspanwapeningen en ankers wordt bepaald aan de hand
van analytische methodes die beschikbaar zijn via Presto
Geosystems.

Presto gaat er prat op om de beste producten /
oplossingen te verstrekken. Geoweb® secties worden
vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen voor een
maximale lasnaadsterkte en algemene kwaliteit van het

• Secties gedekt door een beperkte garantie van tien jaar.

3

toepassingen en bewezen praktische resultaten die
langetermijnoplossingen bieden voor unieke en zware
problemen.

de beste producten / oplossingen

• Materialen gemaakt volgens gevestigde richtlijnen uit de
geosynthetische industrie.

• Voorspanwapeningen en een reeks ATRA ankers bieden
bijkomende verankering tegen schuiven en/of opwaartse
krachten. (2)
• Er zijn speciale gereedschappen verkrijgbaar om het heien
van de ankers aanzienlijk te versnellen. (5)

Voor de meest geavanceerde technologie voor grondstabilisatie
van vandaag kunt u vertrouwen op Presto’s Geoweb® cellulair
opsluitingssysteem voor het oplossen van ingewikkelde
grondstabiliteitsproblemen.

• combinaties van het bovenstaande om
aan speciale voorwaarden te voldoen

