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A drénrendszer     megoldást      kínál      bármely
sportpálya csapadékvíz elvezetésére. A Multi-Flow                           
felhasználja a HDPE csövek megbízható struktúráját,                
csökkentve a méretet, ill. egy egységbe kapcsolja őket.
Elérhető 6, 12 és 18 inch ( 15,  30,  45 cm) méretben.
Bármely kompatibilis termékkel összehasonlítva a Multi-Flow 
rendelkezik a legnagyobb  vízelvezető   képességgel.   A   Multi-
Flow telepíthető keskeny árokba függőlegesen, vagy 
egyszerűen leterítve vízszintesen. A Multi-Flow rendszert 
világszerte alkalmazták sportpályák ezreiben                                      
problémamentesen, kiváló  eredménnyel.     Lehet    találni          
olcsóbb  terméket  a  piacon,  de egyik sem garantál olyan 
sikeres eredményt, mint a Multi-Flow.
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Egy átlagos, amerikai műfüves pálya költsége         
meghaladja az egymillió dollárt. Ebből a beruházás 
védelmét szolgáló Multi-Flow drénrendszer aránya 
jellemzően kevesebb, mint 1%. Az idomok széles 
választékának köszönhetően a Multi-Flow bármely 
rendszerhez illeszthető. A portfóliónk átnyúlik az 
egész világon, elégedett ügyfelekkel, és „0”                  
termékhibával! 
A Multi-Flow a műfüves pályák drén megoldása.

A Multi-Flow beépítése rendkívül egyszerű, csak kiterítjük a 
tekercset    a    lefektetett     geotextíliára,    és    befedjük    a      
szűrőhomokkal és kaviccsal. A gyűjtőcsövekhez számtalan 
módon csatlakoztathatjuk az idomok széles választékának 
köszönhetően.
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Amikor az élőfüves pályák vízzel telítődnek, a játék       
félbeszakad. A Multi-Flow több mint 30 év védelmet nyújt 
a vizenyős, feltépett, használhatatlan gyep ellen. Gyors és 
gazdaságos kivitelezés, mely magában foglalja: az     
elsődleges homokszűrőt és a minőségi geotextíliát, amely 
a piacon fellelhető legmagasabb minőségű drént öleli 
körül.A  Multi-Flow az élőfüves pályák drén megoldása.

A Multi-Flow termékválasztéka több mint 80-féle különböző idomot tartalmaz. 
Mind horizontális, mind vertikális telepítés esetén a Multi-Flow a toldó, kifolyó, 
ill. átkötő elemek széles választékát kínálja. A Multi-Flow csatlakoztatása a 
standard csövekhez rendkívül egyszerű.
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A Globál  Sport  Kft   /Varicore Inc. ingyenes drénezési 
tanácsadást, ill.  tervezési    szolgáltatást    biztosít.     Ez 
tartalmazza: (nem teljeskörűen) AutoCAD®, Inventor®, 
Illustrator®,  Photoshop®,   és   Google   Earth®.   Szinte  
bármilyen szikkasztási igényre kínálunk megoldást, melyhez 
a terveket többféle �le típusban ill. nézetben biztosítjuk.
További információért keressen  bennünket   az   alábbi   
elérhetőségeken!
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