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SoilWeb® Geocells
Innovativa lösningar för jordoch grundläggningsarbeten



Omoss
Sedan 1999 har SOILTEC GmbHvarit känt som en
pålitlig partner inom området geosyntetik - geoceller.
Soiltec GmbHkan redan se tillbaka på nästan 40 års
företagshistoria och omfattande erfarenhet inom
erosionsskydd (organiska fibermattor) och dränering, där
Soiltec GmbHhar gjort sig ett namnöver hela världen
genomproduktion,distributionoch utveckling av
motsvarande produkter. Våra fyra produktsortiment

• GREENFIX® Erosionsskyddavnaturfibrer

• SoilWeb® GeocelleravPE-HD

• FilterPave® Vattengenomsläppliggolvbeläggning

• SkyGarden® Systemförgrönskapåtak

återspeglar vår geotekniskaerfarenhet. Att genomföra
ditt projektpå ett kostnadseffektivt sätt, optimera
byggtiden ochmed en ekologiskaspekt är enkelt, snabbt
ochhållbart med våra systemlösningar.
Våra produkters prestanda bygger på omfattande
forsknings-och utvecklingsprogram ochomfattande
tillverkningsprocesser ochtestförfaranden i enlighet
med internationellt erkända standarder.

Vadvigör
SOILTEC Geosystems utformar och genomför
erosionskontroller, markstabilisering och återväxtprojekt
för offentliga vägar, landskap ochvattenbyggnadsprojekt
över hela världen. Vi följer med projektenfrån initiering
till installation. Starka samarbetspartners är avgörande i
detta avseende. I över 50 länder runt omi världen
arbetar vi med våra utbildade distributörer för att
utveckla projektspecifika lösningar tillsammansmed
ingenjörer ochbyggherrar somansvarar för planeringen.
Dra nytta av vår service.
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Vadsom
utmärkeross
Innovativa geotekniska produkter i kombinationmed
utmärkta tekniska tjänster och en fabriksgaranti
gördet enkelt att använda SoilWeb för ditt projekt.
Vi erbjuderdig:

• Gratisfördimensionering

• Stödför installationöverhelavärlden

• Tekniskadokument

• Fabriksgaranti (produktansvar)

• CE-certifieradeprodukter

• Världsomfattandeåterförsäljarnätverk

När det gäller belastningsökningmed SoilWeb-
geoceller (dimensionering) ser sig SOILTECGmbHsom
världsledande när det gäller det forskningsarbete som
bedrivs tillsammans medClausthal tekniska universitet.
Dessa insatser uppmärksammades2007 medett pris
inom ramen för initiativet “Tyskland -idéernas land”.

SoiltecGmbHär medlem i DGGT,FGSVoch IECA
(International Erosion Control Association).

SoilWeb®Geocells
Innovativageotekniska lösningarsedan1999.

SoilWeb®Geocells är tredimensionella, flexibla bikakestrukturer sombestår
av ultraljudssvetsade remsor (PE-HD). Dessa remsor har en specifik
perforering ochytstruktur samt perforeringar. Geocellerna finns i olika
diametrar för de enskilda geocellerna samt i olika cellväggshöjder,för de
mest varierande tillämpningar.
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Sand
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Underlagavkrossadsten

Barkmull BetongMatjord

Återvinningavasfalt Grus

Våra femtillämpningsområden
SoilWeb®-systemet är en mångsidig lösning för olika användningsområden:

Stödmurar
SoilWeb®Geocells i flera lager somvegetation eller icke-
vegetation Tungaväggar eller bakåtförankradekonstruktioner
(armerad jord).

Hydraulisk teknik
För stabilisering av bankområdenoch
flodbäddar,permanenta eller intermittenta, vattenförande
system.

Erosionsskydd
Erosionsskydd nära ytanpå sluttningar, vid behov i kombinationmed
grönska,eller säkring av fyllning/täckt material på förseglade
sluttningar (deponier,regnvattenbassänger osv.).

Belastnings stöd
För tillfälliga eller permanenta, bundnaeller öppnakonstruktionsmeto-
der,som lastfördelningslager eller grundplatta (landsbygdsområden).
Vägbyggen,parkeringsplatser, brandkårens tillfartsvägar, kvalificerade
vägar etc.).

Grönt tak
Ny livsmiljö för insekter och fåglar. SoilWeb®geoceller
säkrar taksubstratet på lång sikt för att skapa en ekologisktvärdefull
Takförgröning,även förmerkomplexatakformer.

Utfyllnadsmaterial
Lika varierande som användningsområdenaför våra SoilWeb®Geocells är, lika varierande är fyllnadsmaterialen.
Beroende på tillämpningoch tekniska krav ger samspeletmellan fyllnadsmaterial och de olika typerna av
SoilWeb®-geoceller demest effektiva projektlösningarna.

Ökningav
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Innovationsandamöter kompetens
Designochinnovation
Vi talar inte bara om erfarenhet och fördimensionering,vi erbjuder också fullständig statik/dimensionering för alla
tillämpningar -så kallade fullständiga konstruktioner. Beroende på tillämpningoch krav följer vi tyska (DIN),
brittiska (BS) och europeiskastandarder (EN) samt EBGEO:s allmänna riktlinjer.
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Mer än ett dussin vetenskapliga publikationervärlden
över är baserade på vår forskningi samarbete med det
tekniska universitetet i Clausthal.Som enda företag
i världen bygger vår programvara för konstruktion
av trafikleder på avveckling av hela konstruktionen
enligt den tyska standarden DIN 4019 -analys av
funktionsduglighet.

SOILTEC Geosystems har varit världsledande inom
forskning ochutveckling medöver 830
laboratorietester och över 680 in situ-testermed
geoceller sedan 2004. På vårt företag möts
produktutveckling,innovativa installationstillbehör och
kreativ utveckling av nya tillämpningar.

Forskningochutveckling

Från vår idéverkstad:
Utveckling av en manuell höghållfast fog för geoceller från 2007.

Över4800framgångsrikaprojekt
Projekt i över50

länder runtomivärldenÖver830
laboratorietester

Över680testerpåplats

Projekt:The Cultural Village, Doha/Qatar
Kund:PrestoGeosystems,Appleton/USA | Tekniskakontoret: HalcrowLtd., Qatar

Uppdrag:Beräkning och utförande av statik enligt brittisk standard BS8006-1 för en geocell-stödmursom
är upptill 13 meter högoch fylld med lokal sand.

Projekt:Utvidgning av logistikområdet i hamnen i Invergordon,Skottland
Kund:GREENFIXUK Ltd, Evesham/England | Tekniskakontoret: Arch Henderson LLP, Aberdeen/Skottland

Uppdrag:Beräkning av sättningar och analys av funktionsdugligheti enlighet med standarderna DIN 4017,
4019, 4085 ochEuroCode7.1, inklusive leverans av geoceller på cirka 30 000kvadratmeter.

Foto: Halcrow Ltd., Doha/Katar

SoilWeb® Forskningoch utveckling | 76 | SoilWeb® Design och innovation



Våra lösningaranvänds inommångaolika
områdenochdiscipliner/branscher:
• jord och grundläggningsteknik.

• Vägarbete/logistikområden

• olje och gasindustrinsindustri

• spårkonstruktion.

• Vindparker

• Trädgårds och landskapsarkitektur

• Gruvdrift i dagbrott

• Hydraulisk teknik och hantering av dagvatten

• Grönska på taket

• Flygplatser och kusthamnar

Viger råd till ingenjörer,
lantmätare, byggareoch
byggföretagöverhela
världen.

Projekttjänster
Vår projekttjänst omfattar förberedelser av projektrelaterad fördi-
mensioneringpå grundvalav våra specialutveckladeprogramför olika
tillämpningar i enlighet medtyska och europeiska standarder. Dessutom
skapar vi AutoCad-ritningaroch erbjuder service på plats på
dinbyggar-betsplats genomoss eller våra distributörer ...över hela
världen!

Användvåra förfrågningsformulärför att starta ditt framgångsrika
geotekniska projekt.

Kvalitetsnormer
SoilWeb®geoceller tillverkas uteslutande av HD-PE. Detta garanterar
en jämnproduktkvalitet och tillförlitligamaterialegenskaper.
Produktionen är strikt anpassad till CE-riktlinjerna.
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Tillämpningar
•Byggande av vägar ochjärnvägar
• Stabilisering av grundläggning
•Vägbanor•Grundläggningsplattor
• Vägarbete
•Tillfartsvägar för
byggarbetsplatser ochbrandkårer
•Anläggningav sjöar och flygplatser
• logistikområden

LaststödmedSoilWeb®
På grundav deras beprövade mekaniskaverkan och
lastöverföringsbeteende är SoilWeb®Geocells särskilt lämpliga för
att öka bärförmågan på mark med låg bärförmåga.

BeprövadeochvaraktigaSoilWeb®-fördelar frånvår forskning
• Betydande ökningav bärförmågan för substratmed låg bärförmåga

• Stabiliserande lastfördelningsskikt medplåteffekt

• Stabiliseringav ytan

-Ökningav skjuvningsmotståndet
- Minskadspårbildning
-Minskat underhåll

• Spänningspåverkan minskar med 35% på substratmed låg bärförmåga

• Påvisbarminskningav permanenta deformationer/sättningar till följd av cyklisk,mekaniskbelastning

• SoilWeb® geocells stabiliserade överbyggnader kanbyggas medupptill 70 % mindretjocklek

• Snabbare installation i alla väderförhållanden jämfört medstabilisatorer av kalk eller cement.

SoilWeb®GeocellsMekanism
SoilWeb®geoceller fungerar somen slags behållare, det inlagda fyllnadsmaterialet begränsas i lateral expansion,
samtidigt somdet ökar styvheten. Användningenav SoilWeb®geoceller gör det möjligt att använda
fyllnadsmaterial av lägre kvalitet, varav en del finns påplats eller återvinns.

I kombinationmed vattengenomsläppliga, öppenporigafyllnadsmaterial kan manåstadkomma ytstabiliseringmed
låg avrinningskoefficienteller retentionskapacitet. En annan viktig effekt av detta system är en större vinkel för
lastspridning under SoilWeb®Geocells, på samma sätt som en styv platta.

10 | Ökadbelastning med SoilWeb® ÖkadbelastningmedSoilWeb® | 11



Fördelar:
•Extremt
snabbinstallation •Litet
underhåll
• Användningav sand och
lätta byggmaterial
•Låg installationshöjd.
•Luft och
vattengenomsläpplig
•Stabila, kraftigaytor

Konstruktionav
vattengenomsläppliga
vägarmedSoilWeb®
Med hjälp av perforerade SoilWeb®-geoceller och samordnade
fyllnadsmaterial kan ekologisktorienterade överbyggnader tillverkas,med
hjälp av vissa fyllnadsmaterial somär genomsläppligaför luft och vatten,
men somsamtidigt klarar höga påfrestningar.

Skyddav trädens rötter
Skydda trädens rotzon från kompakteringochmekaniska påfrestningar som
orsakas av trafiklaster på tillfartsvägar och parkeringsområdengenom
SoilWeb®Geocells effektiva lastfördelning och spänningsreducering.Tester i
Tysklandhar visat att SoilWeb®Geocellsminskar kompakteringi rotzonen
ochdärmedsäkerställer ett hälsosamt rotklimat för träden.

Tillfartsvägar förvindkraftverk
Våra SoilWeb®geoceller kan användas för att skapa kostnadseffektiva och
motståndskraftiga fundament för tillfartsvägar och byggvägarför vind-
kraftverk.Mycket ofta är dessa tillfartsvägar samt tunga
monterings ochlogistikområdenför vindkraftverk kan ofta uppföras på
my- cket kort tid utan större entreprenadarbete medhjälpav lokala
fyllnadsma- terial ochpå underlagmed låg bärförmåga.

Lager för lastfördelning
medSoilWeb®
På grundav sina mekaniskaegenskaper är SoilWeb®Geocells särskilt
lämpliga som lastfördelningsskikt ovanför pålliknande bärandeelement.
I förhållande till ostabiliserade systemochmot bakgrundav totalkost-
naderna möjliggöranvändningen av SoilWeb®geocelleren minskningav
konstruktionstjockleken samt en breddningav pelargallret.

En betydande fördel vid tillverkningav lager för lastfördelning.
med SoilWeb®geoceller, jämfört med andra geokonstruktioner, är
följande i dengrundläggandeanvändbarheten av billiga bulkmaterial, t.ex.
sand.

Fördelar:
•Minskning av
konstruktionshöjden
•Lastfördelning upptill 90 %
i pålarna
•Minskningav spänningar
mellan pålarna
•Större stapelavstånd
•Besparing av byggtid
•Användningav sand i
stället för ballast”

1. Överbyggnad
2.Fyllnadsmaterial
3. SoilWeb®geoceller
4.Arbetsnivå

A
B

C

D

1
2

3
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6
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5. Geotextil
6.Mjukt lager
7. stöd för pålar
8. Bärande underlag
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Tillämpningar:
•Trädgårds-och
landskapsarkitektur
•Väg-och
järnvägsbranter
• Lagringsdammar
•Översvämningsskydd
• Skidspår
•Anläggningavdeponier
•Gröna

SoilWeb®
Erosionsskydd
SoilWeb®Geocell-systemet för erosionskontrollerbjuderett brett utbud av
lösningar.GrundprincipDet fyllnadsmaterial somplaceras i SoilWeb®
geocellerna i sluttningen skyddasmot erosion eller säkrasmot glidning.
Beroende på sluttningen ochvallens längd har vi rätt SoilWeb®Geocells
för ditt projekt.

Hållbaroch långsiktigerosionskontroll
SoilWeb®Geocellsystemet i kombinationmed ett fyllnadsmaterial säkerställer en permanent,ytnära stabilisering
med eller utan vegetationsskiktmot erosion, glidningeller skjuvning.

Olika tillvägagångssättmedSoilWeb®Geocells förerosionskontroll:
Vegetationskläddasluttningar
SoilWeb® Geocells fylldamed matjord kan planteras direkt med växter och gräs i sluttningen. Kombinationenav
SoilWeb®geoceller och våra GREENFIX®erosionsskyddsmattor utgör en ekologisktoptimerad konstruktionsmetod
som gördet möjligt att göra även extremt branta sluttningar gröna.

Täckermedkrossadsteneller grus.
Genomatt använda SoilWeb® Geocells kan mer kostnadseffektiva bulkmaterial med enmindre korndiameter
användas.

Skyddav tätningssystem
Förseglade sluttningar kan skyddas medSoilWeb® Geocells. I den här tillämpningen hängs SoilWeb® Geocells upp
från toppen av sluttningen utan att skada tätningen.

SoilWeb®geocellerochbetong
Ombetong väljs som fyllnadsmaterial av strukturella skäl kan SoilWeb®Geocells användas som en permanent
formsättning.

SoilWeb® Erosionsskydd | 1514 | SoilWeb® Erosionsskydd



Applikationer:
•Bostadshus
•Kommunalabyggnade
r •Busshållplatser
• Industribyggnader
•Utställningshallar
•kontorsbyggnader

SoilWeb®
Takgrönska
Närstandardeninte räcker till

Oavsett vilken utmaningdustår inför -SOILTEC utvecklar
objektrelaterade speciallösningar somuppfyller även demest krävande
takkonstruktionerna i sambandmedgrön teknik.

Särskilt för mer komplexatakformer (kupoltak, sluttningar och olika lutningar) utformas lämpliga SoilWeb®
speciallösningarmed särskilda tillbehör ochfästmaterial. Våra SoilWeb®geoceller anpassar sig till takets struktur.
De balanserade perforeringarnai SoilWeb®cellväggarna säkerställer en optimal vattentillförsel och rotning av de
enskilda honeycombs.Beroende på takets orientering och lutningkan olika SoilWeb® cellväggshöjder användas så
att vatten- och näringstillförseln,som till stor del sker via naturliga processer, säkerställs och behovet av
underhåll minskas till ettminimum.

Vår produktportföljslutar intemed att säkra substratet på lutande tak med våra SoilWeb®geoceller, utan omfattar
även möjligleverans av sedummattor eller takparkskassetter från vårt SkyGarden®takgrönsaksprogram.

Ett grönt tak frånSOILTECmedSoilWeb®Geocellsmånga fördelar!
• Förlängning av takets livslängd

• Förbättrad luftkvalitet (filtrering av fint dammoch luftföroreningar)

• Förbättrade isoleringsegenskaper (värme/kyla)

• Förbättring av mikro och småklimatet

• Livsmiljö för växter och insekter

• Främjande av ekologisk avloppshantering (minskningav avrinning)

• Gröndesign (arbets ochboendemiljö)

16 | SoilWeb®Takgrönska SoilWeb® Takgrönska | 17



Tillämpningar:
•Kust-och strandskydd
• Byggande av diken
(sänkning/höjning)
• Överströmningsområden
• Bassänger för uppsamlingav
regnvatten
•Översvämningsskydd
•Anläggningavdammar/kanaler
• Renaturering ochflodteknik

Skyddgenomvegetation
Ersätter dyrt och underhållsintensivt stenfyllningsmaterialmed stabilisering genomvegetation som kräver mindre
underhålloch lägre kostnader.Effektivt för kanalermed låga flödeshastigheter ochintermittenta vattennivåer. Med
ytterligare GREENFIX erosionskontrollmattor kan det ekologiskaSoilWeb®-systemet klara flödeshastigheter på upp
till 9 m/s. Perfekt för dräneringsdiken,svackor och retentionsbassänger.

Skyddgenomtrasigt fyllnadsmaterial
SoilWeb®strukturen säkerställer en godsamverkan medbrutna fyllnadsmaterial. I stället för grova, otympliga
stenfyllningsmaterial kan därför billigare fyllnadsmaterialmedmindre kornfraktioner användas vid låga till
problematiska flöden.

Skyddgenombetongarmering
Betongfyllda SoilWeb®celler är idealiska för ytvatten somutsätts för högahydrauliskabelastningar.Betong hälls in i
cellerna på plats, vilket skapar ett lättinstallerat, flexibeltmen ändåmassivt system tack vare armeringen,som är
billigare än systemsom använder förformade betongelement.

Skyddgenomstödkonstruktioner
Kanaler med skiktade, planterade SoilWeb®celler skapar naturliga levande stödmurar som klarar höga
flödeshastigheter under korta perioder.De kompenserarför olika sättningar i underlaget utan att förlora
strukturell integritet och är snabbare och enklare att installera än typiska blocksystem.

SoilWeb®
Hydraulisk teknik
SoilWeb®geoceller kananvändas för att stabilisera och skyddaytvatten.
I kombinationmedolika fyllnadsmaterial kan även de högsta
flödeshas- tigheternamotstås.

SoilWeb® Kanalsbygge | 1918 | SoilWeb®Kanalsbygge



Tillämpningar:
• gräsbevuxnasluttningar
• tyngdkraftsväggar
• Stödmurar med bakbundenbaksida
• vegetationsklädda kanalinläggningar
• terrängsprång
• dammar för skyddmot översvämningar
• bullerskärmar/murar
• System för lavinskydd

SoilWeb®
stödmurar
Med SoilWeb®geoceller i flera lager kan man bygga tunga

väggar eller konstruktioner för att knyta ihop dem.När det
gäller konstruktioner med återbindninganvänds SoilWeb®
geocellerna somdet sista elementet på framsidan.Dessa två
konstruktioner kan vanligtvis grönas, beroendepå strukturen/
geometrin.Strukturell stabilitet

Stödkonstruktioner med SoilWeb®Geocells är hållbara och strukturellt stabila. Konstruktioner medSoilWeb®
Geocells kan byggas i områdenmed sättningskänslig undergrundoch i områdenmed seismisk aktivitet, i
enlighetmedden statiska verifieringen.

Terrasserade, vegetationsklädda stödstrukturer
SoilWeb®geocellernas honungskaksstruktur gör det möjligt att plantera direkt, beroendepå strukturens geometri.
Tackvarematerialets flexibilitet när det gäller terränganpassning/modelleringkan visuellt sofistikerade och
ekologiskt värdefulla konstruktioner produceras.

Fyllnadsmaterial/praktikalitet
Genomatt använda SoilWeb®Geocells kan manockså använda fyllnadsmaterialmed låg kvalitet (t.ex.sand eller
material som utvinns på plats). De lätta SoilWeb®Geocell-enheterna är lätta att installera, särskilt i områdenmed
begränsat arbetsutrymme.

Byggpraxis/tillämpning
Med de20 cmhöga SoilWeb®-elementen för stödmurar kan stödmurarmeden lutningpåupptill 80° byggas.
Beroendepå vilka statiska krav och vilken konstruktion(tunga väggar/armeradjord) som krävs, kan enhetermed
bindningslängderpå0,54, 0,80, 1,07, 1,33upptill 1,60manvänds.
Enheterna förspänns medhjälp av monteringsramar eller monteringsfästen (se även separata
monteringsanvisningar).

SoilWeb®stödmurar | 2120 | SoilWeb® stödmurar



finn™-Keyfördelar:

• 3xsnabbareinstallationänmedkonventionellametoder

• Ingaytterligareenheterellerelektricitet
krävs-kostnadsbesparande

• snabbanslutningävenibrantasluttningar

• Detkrävsendastenarbetstagareförattupprättaen
anslutning

• extremthögdraghållfasthet

• väderbeständig, långlivslängd

ProduktinformationomSoilWeb®
SoilWeb®Geocell-enheterna finns i olika dimensioner.En SoilWeb®-typ somär skräddarsydd för ditt projekt uppfyller
de tekniska kraven för att erbjuda en ekonomiskochgeotekniskt intressant lösning.Cellens storlek ochhöjdberor
på typ av tillämpning, förhållandena påbyggplatsen ochdenönskade tekniska lösningen.Kontakta oss eller din
lokala återförsäljare för merinformation.

SoilWeb®-enheter förbyggandeav trafikleder, erosionskontrollochvattenbyggnad

ProjekttillbehörSoilWeb®
Vi vet att ditt projektsällan slutar med våra SoilWeb®Geocells. I kombinationmedvåra GREENFIX®erosionsskydds-
mattor av naturfibrer och våra SkyGarden®takgrönsakssystem, som tillverkas i Tysklandoch Europa, är vi ett av de
få företag i världen somerbjuderen komplett geoteknisk systemlösning från en enda källa.

SoilWeb®geoceller och Greenfix®erosionskontrollfiltar SoilWeb®geoceller och SkyGarden®mattor för grönatak

SoilWeb®-enheter förstödkonstruktioner

*) De 300mmhögaSoilWeb®-enheternafinns i storlekarna SW30 och SW40..

finn™-Clip

finn™-Key

finn™-Ray

SoilWeb®-enheter förbyggeavskyddsvallar

SoilWeb®typ SW30P Cellerperenhet Dimensionerperenhet

2x8 0.57x2.60m

3x8 0.84x2.60m

4x8 1.12x2.60m

5x8 1.40x2.60m

SoilWeb®typ SW20P Cellerperenhet Dimensionerperenhet

3x34 0.60x9.00m

5x34 1.00x9.00m

SoilWeb®Type SW20P SW30P SW40P

Cellstorlek 224x259mm 287x320mm 475x508mm

Cellarea 289cm2 460cm2 1206cm2

Perforering
avcellväggen 20.9%±1.5% 16.8%±1.5% 19.8%±1.5%

Cellerperkvadratmeter 34.6 21.7 8.3

Cellväggenshöjd

Cellerperenhet 10x34 8x34
*8x21

5x34
*5x21

Dimension/enhet 7.70x2.60m 9.70x2.60m
*6.00x2.60m

15.80x2.60m
*9.90x2.60m

Area/Enhet 20qm 25qm
*15.5qm

41qm
*25.5qm

50mm,75mm,100mm,200mmund300mm*

Cellstorlek287x320mm,höjd200mm
främrecellväggen:
Tät,färg: tallgrön,
öppningarför sidoanslutningØ10mm
bakrecellväggar:
perforerad16,8%±1,5%, färg: svart

Cellstorlek265x205mm,
Cellväggenshöjd150mm
perforerad20,9%±1,5%, färg: svart

Lösningmedettenda“klick”
Dennya finn™-nyckelnärutformad för snabbstenläggning,produktivitetoch totalekonomiochansluter SoilWeb®geo-
celler snabbareännågonsinmedett enda “klick”.Med finn™Keymonteras alla fyra sidornapåSoilWeb®-
enheternaihop, vilket ger en säkrare anslutning
för lastöverföring.Användningenav finn™Keysgaranterar enbeprövadfriktionsanslut-
ningpåminst850 till 1700N (DIN13426-1-2003)per skarvberoendepåcellväggenshöjd.

Med vårt innovativa tillbehörssortiment finn™kanduinstallera våra
SoilWeb®geoceller snabbt ochkostnadseffektivt i alla tillämpningar.Det
är inte bara geocellernas tekniska egenskaper somär avgörande för
ditt projekt,endast ett samordnat systemtillbehör garanterar en
långsik- tig geoteknisk lösning.De tekniska egenskaperna hos finn™-
serienär anpassade till våra SoilWeb®geoceller och ingår i varje
dimensionering av dina projekt.

ProdukttillbehörSoilWeb®
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ByggvalAB
Egnahemsvägen12
47545 Fotö |Sverige

Tel.:0703 783 716
E: info@byggval.se

www.byggval.se

SoilWeb®är ett registrerat varumärke somtillhör SOILTECGmbH, Tyskland. Denhär informationen har utarbetats för kundersom är intresserade av SoilWeb®Geocell-produkter. Den har granskats
noggrant innan den publicerades.SOILTECtar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten. Det slutliga fastställandetav lämpliginformation eller lämpligtmaterial för den avsedda användningen
eller typen av användningär enbart användarens ansvar.

Dinåterförsäljare:

Headquarter
Neue Finien 7a, 28832 Achim
Tel.:+494202-7670-0E-
Mail:geozellen@soiltec.de
www.soiltec-geosystems.de

USA Office
Oxnard,CA |P: +1(805)247-9007
E: customerservice@hitecent.com

Brazil Office
São Paulo |P:+55(19)3805-2818 E:
m.mantelato@hitecent.com

TunisiaOffice
Boumhel, Tunis |P:+21679 215
301E: contact@socopred.tn
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