
 Specialudviklet til dræning af overfladevand
I de senere år har mange oplevet vand i kældre, bolig- og butiksarealer 
grundet øgede mængder nedbør og underdimensionerede kloaker. Med 
Excellent PaveDrain® optimeres dræningen af overfladevandet fra 
gangarealer direkte i jorden og mindsker derved trykket på kloaksystemet.

Dimensioner

PaveDrain® 20/35
Længde (A) 80 mm
Bredde (B) 50 mm
Højde (D) 35 mm
Fugebredde (C) 20 mm

PaveDrain® 20/46
Længde (A) 80 mm
Bredde (B) 50 mm
Højde (D) 46 mm
Fugebredde (C) 20 mm
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26% 
bedre dræning 

af overfladen*

* Ved udlægning med
   herregårdssten...
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www.pavepad.dkwww.pavepad.dk

Som det ses på billederne herover, placeres PaveDrain® mellem belægnings-
stenene og skaber derved en fuge for afvanding af arealet. På neden-
stående fotos er ilagt granitskærver. Mellemrummet kan også udfyldes 
af f.eks. sand, grus, ral eller armeres med græs, hvor overfladevand kan 
drænes igennem. Få yderligere information på 86 377133.
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Møllevej 2, Bale
DK-8544 Mørke

Tel: +45 8637 7133
www.pavepad.com

Specialudviklet til natursten
Excellent Pave-T er et lille unikt værktøj, der letter arbejdet, når der skal  
anlægges terrasser, fortove, store pladser m.v.

Da Pave-T sikrer en afstand mellem stenene, forhindrer den samtidig at 
natursten som marmor, granit, m.v. “gnider” mod hinanden og dermed får 
ødelagt kanter og overflader.

Excellent Pave-T fås i forskellige størrelser - afhængig af den ønskede  
fugebredde mellem belægningsstenene. Excellent Pave-T anvendes, når 
belægningsstenene skal ligges i forbandt.

Excellent Pave-T er en del af Excellent PavePad system - et system, der inde-
holder en række flisefødder til opklodsning og planering af overfladen på 
tagterrasser, balkoner, svalegange, m.v....

Yderligere oplysninger og priser på 86 377133, Excellent Systems.

 

Dimensioner

Pave-T 3/35
Længde (A) 59 mm
Bredde (B) 31 mm
Højde (D) 35 mm
Fugebredde (C) 3 mm*
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Pave-T blev benyttet sammen 
med specielle granit 
belægningssten på gågaden 
i Kalundborg. 

Et projekt, der modtog 
Brolæggerlaugets 
brolæggerpris i 2009.

* Excellent Pave-T kan fremstilles i individuelle
   godstykkelser efter ønske.
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“Anlægsarbejdet på gågaden i Kalundborg”
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