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EVRENSEL LİDER • EVRENSEL ORTAK

ileri	düzey	toprak	stabilizasyon	problemlerini	çözer

Ürün Kataloğu

      İlkemiz: 
 en yüksek kalitede 
  malzemeler I çözümler sunmak

GEOWEB®

jeoteknolojiyi geliştirmek

Presto en yüksek kalitede malzemeler ve çözümler 
sunabilmekten gurur duymaktadır. Geoweb bölmeleri 
maksimum kaynak noktası mukavemeti ve genel 
sistem performansı elde edebilmek için yüksek kalitede 

polietilenden üretilmiştir. Kaliteli ürünlerin arzındaki istikrarı 
sağlamak için tüm üretim aşamaları ISO 9001:2000 
tarafından belgeli kalite kontrol sistemine bağlıdır.

yüksek kalitede malzemeler I çözümler

GEOWEB® sistemi ve bileşenleri
Geoweb® sistemi toprağı kontrol altına alıp stabilize etmek 
için geliştirilmiş, birbirine bağlı hücrelerden oluşan yüksek 
mukavemete sahip bir ağdır. Geoweb sistemi şev ve kanal 
koruma, yük taşıma ve istinat duvarı aplikasyonlarındaki 
ileri düzey toprak stabilizasyon problemlerine yenilikçi 
çözümler sunar.

Sistem bileşenleri:

• delikli Geoweb bölmeleri

• özel dolgu malzemesi

• ATRA® ankrajlama elemanları

• taşıma bağı (tendon) takviyesi (gerekli durumlarda)

• diğer kritik ve sisteme değer katan elemanlar

dolgu malzemesi çeşitleri

Projenin/problemin içeriğine ve 

detaylarına göre çeşitli dolgu malzemeleri 

kullanılabilir: 

• bitkilendirilmişnebati toprak

• kum ve çakıldan başlayıp daha büyük taş veya 
 kayalardan oluşan agregalar
• çeşitli mukavemetlerde ve satıhlarda hazırlanmış   
 beton
• uygulama sahasında mevcut olan dolgu

• farklı özel koşullara karşı bu listelenmiş 
 malzemelerden yapılabilen kombinasyonlar

Günümüzdeki en gelişmiş toprak stabilizasyon teknolojisi sayesinde zorlu 
toprak stabilite problemlerini çözmek için Presto’nun Geoweb® hücresel 
sıkıştırma sistemine güvenebilirsiniz.

Presto hücresel sıkıştırma endüstrisindeki araştırma ve 
geliştirmede sahip olduğu liderlik sayesinde faydalı 
malzeme iyileştirmeleri, yenilikçi özellikler, ileri düzey 
mühendislik metodları, yaratıcı aplikasyonlar, ve 

kanıtlanmış uygulama sonuçları ile eşi az görülen ve zor 
problemlere uzun vadeli çözümler üretir.

Hücre Tipi Tabaka Genişliği
Tabaka Uzunluk Aralığı 

 Boy Hücre Adedi: 18, 21, 25, 29, 34
(Değişken) Minimum Maksimum

GW20V 2.3 m (7.7 ft) ile

2.8 m (9.2 ft)

3.7 m (12.0 ft)  8.3 m (27.3 ft)
GW30V 4.7 m (15.4 ft)  10.7 m (35.1 ft)
GW40V 7.7 m (25.4 ft)  17.8 m (58.2 ft)

Mevcut hücre 
derinlikleri

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

GEOWEB® sistemi standart ölçüleri
Geoweb® tabakaları çeşitli hücre tipleri ve derinlikleri, ve tabaka 
uzunluklarında mevcut olup projenin ihtiyaçlarına uygun en ekonomik 
çözümü sunar.

Taşıyıcı bağlar (tendon), ATRA® ankrajları ve ATRA® yük kısıtlama 
klipsleri farklı mühendislik gereksinimleri için sisteme entegre edilebilir:  

TAŞIMA BAĞI (TENDON)
Taşıma bağları, değişik gerilimleri karşılayabilecek çeşitli tiplerde bulunmaktadırlar 
ve bunlara belirli uygulama durumlarına göre ihtiyaç duyulabilmektedir. Taşıma 
bağlarının kullanım amaçları:
• Yerçekimi kuvvetlerine ve hidrodinamik güçlere karşı ekstra stabilite sağlar

• Özellikle yüksek hızda akışların olduğu veya alt tabaka olarak jeomembran   
 kullanıldığı veya sert toprak/kaya zeminlerin ankraj kazıklarına izin vermediği 
 dik dolgu alanlarında faydalı olur.

entegre sistem bileşenleri

ATRA® ANKRAJLAR
• Presto’nun ATRA® Klipsleri, Geoweb sistemi uygulamalarında 
 zaman ve malzeme açısından tasarruf sağlar.  (1)
 
• ATRA® Ankrajları ½” donatı kazıkları ile kullanıldığında 
 J-kancalı demir sistemine göre daha kolay çakılabildiği için 
 aplikasyon verimini yükseltir. (4)

• Taşıma bağları ve ATRA Ankraj kombinasyonları kayma 
 ve/veya yukarı kaldırma kuvvetlerine karşı koymak için ilave 
 ankrajlama sağlar. (2)

• Ankrajların çakılmasını önemli oranda hızlandırmak için 
 malzeme yelpazemizde bulunan özel ekipmanlardan   
 faydalanılabilir. (5)

ATRA® YÜK KISITLAMA KLİPSİ
ATRA® Klipsleri taşıma bağlarına belirli yük-transfer 
noktalarından bağlandığı takdirde birer yük-transfer             
mekanizması oluştururlar. (3)

Taşıma bağları ve ankrajların tipleri, aplikasyon aralıkları Presto 
Jeosistemlerindeki mevcut analitik metodlar sayesinde belirlenir.

Tabana katman ayırmak amacı ile serilen jeotekstiller ve/veya 
geçirimsiz jeomembran şilteler, jeogridler, erozyon kontrol 
şilteleri, çim takviye hasırları veya çeşitli satıh kaplamalarıww 
diğer bileşenler arasında sayılabilir.

Hücr
e T

ipi

Nom
inal Hücre Alanı ±1%

1. ATRA Klips
2. Taşıyıcı bağlı (tendon) ATRA  
 Ankrajı
3. ATRA Kilitleme Klipsi
4. ATRA Ankrajı
5. ATRA Ankrajı ve özel kazık  
 çakma ekipmanları

Hücre boyu ve derinliği; aplikasyon, problem veya istenilen çözüm 
detaylarına göre belirlenmektedir. Daha fazla bilgi için Geoweb 

ürünleri detaylarına bakınız.
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Presto Jeosistemleri ve yetkili temsilcileri projenizin dizayn 
ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrideki en 
kapsamlı hizmeti sunar.

EKİPMANLAR: 
• Teknik kaynak dosyaları/CD’ler

• Mühendilik analizi / teknik özetler

• İnternet üzerinden spesifikasyon oluşturabilme imkanı

• Örnek projeler ve çalışmalar

• Detaylı uygulama talimatları

HİZMETLER: 
Proje Değerlendirme Hizmeti:  Spesifik proje 
gereksinimlerini analiz eder ve her proje için tavsiye ön 
dizayn sunarız. 

Uygulama Hizmetleri:  Yetkili saha destek uzmanlarımız 
uygulama eğitimleri ve supervizyonluğu için hizmetinizdedir.

Presto Jeosistemleri, toprak stabilizasyon sorunlarınızda 
en iyi çözümleri uygulamanıza yardımcı olmaya kararlıdır.  
Problemlere karşı geliştirdiğimiz çözüme odaklı yaklaşımımız 
her projeye değer katmaktadır.  Uygulamanız için gerekli 
çözümlere ihtiyaç duyduğunuz anlarda sektörün liderlerine 
güvenebilirsiniz.  Yardım için Presto Jeosistemleri veya Presto 
Jeosistemleri’nin yetkili temsilcileri ile temasa geçebilirsiniz.

TAKLİT EDİLEMİYEN KALİTE 
Presto’nin kaliteye olan kararlılığı üretim aşamasında başlar ve 
uygulama safhası ile beraber devam eder. 

• ISO 9001:2001 kalite kontrol sistemi sertifikası sahibidir.

• Yüksek kalitedeki polietilenden üretilen tabakalar istikrarlı ve   
 maksimum kaynak dikişi mukavemeti sunar.

• Malzemeler yerleşmiş jeosentetik sanayisinin yönergeleri   
 doğrultusunda geliştirilmiştir.

• Tabakalar 10 yıllık sınırlı garantimiz altındadır.
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Ürün Kataloğu

      İlkemiz: 
 en yüksek kalitede 
  malzemeler I çözümler sunmak

GEOWEB®

jeoteknolojiyi geliştirmek

Presto en yüksek kalitede malzemeler ve çözümler 
sunabilmekten gurur duymaktadır. Geoweb bölmeleri 
maksimum kaynak noktası mukavemeti ve genel 
sistem performansı elde edebilmek için yüksek kalitede 

polietilenden üretilmiştir. Kaliteli ürünlerin arzındaki istikrarı 
sağlamak için tüm üretim aşamaları ISO 9001:2000 
tarafından belgeli kalite kontrol sistemine bağlıdır.

yüksek kalitede malzemeler I çözümler

GEOWEB® sistemi ve bileşenleri
Geoweb® sistemi toprağı kontrol altına alıp stabilize etmek 
için geliştirilmiş, birbirine bağlı hücrelerden oluşan yüksek 
mukavemete sahip bir ağdır. Geoweb sistemi şev ve kanal 
koruma, yük taşıma ve istinat duvarı aplikasyonlarındaki 
ileri düzey toprak stabilizasyon problemlerine yenilikçi 
çözümler sunar.

Sistem bileşenleri:

• delikli Geoweb bölmeleri

• özel dolgu malzemesi

• ATRA® ankrajlama elemanları

• taşıma bağı (tendon) takviyesi (gerekli durumlarda)

• diğer kritik ve sisteme değer katan elemanlar

dolgu malzemesi çeşitleri

Projenin/problemin içeriğine ve 

detaylarına göre çeşitli dolgu malzemeleri 

kullanılabilir: 

• bitkilendirilmişnebati toprak

• kum ve çakıldan başlayıp daha büyük taş veya 
 kayalardan oluşan agregalar
• çeşitli mukavemetlerde ve satıhlarda hazırlanmış   
 beton
• uygulama sahasında mevcut olan dolgu

• farklı özel koşullara karşı bu listelenmiş 
 malzemelerden yapılabilen kombinasyonlar

Günümüzdeki en gelişmiş toprak stabilizasyon teknolojisi sayesinde zorlu 
toprak stabilite problemlerini çözmek için Presto’nun Geoweb® hücresel 
sıkıştırma sistemine güvenebilirsiniz.

Presto hücresel sıkıştırma endüstrisindeki araştırma ve 
geliştirmede sahip olduğu liderlik sayesinde faydalı 
malzeme iyileştirmeleri, yenilikçi özellikler, ileri düzey 
mühendislik metodları, yaratıcı aplikasyonlar, ve 

kanıtlanmış uygulama sonuçları ile eşi az görülen ve zor 
problemlere uzun vadeli çözümler üretir.

Hücre Tipi Tabaka Genişliği
Tabaka Uzunluk Aralığı 

 Boy Hücre Adedi: 18, 21, 25, 29, 34
(Değişken) Minimum Maksimum

GW20V 2.3 m (7.7 ft) ile

2.8 m (9.2 ft)

3.7 m (12.0 ft)  8.3 m (27.3 ft)
GW30V 4.7 m (15.4 ft)  10.7 m (35.1 ft)
GW40V 7.7 m (25.4 ft)  17.8 m (58.2 ft)

Mevcut hücre 
derinlikleri

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

GEOWEB® sistemi standart ölçüleri
Geoweb® tabakaları çeşitli hücre tipleri ve derinlikleri, ve tabaka 
uzunluklarında mevcut olup projenin ihtiyaçlarına uygun en ekonomik 
çözümü sunar.

Taşıyıcı bağlar (tendon), ATRA® ankrajları ve ATRA® yük kısıtlama 
klipsleri farklı mühendislik gereksinimleri için sisteme entegre edilebilir:  

TAŞIMA BAĞI (TENDON)
Taşıma bağları, değişik gerilimleri karşılayabilecek çeşitli tiplerde bulunmaktadırlar 
ve bunlara belirli uygulama durumlarına göre ihtiyaç duyulabilmektedir. Taşıma 
bağlarının kullanım amaçları:
• Yerçekimi kuvvetlerine ve hidrodinamik güçlere karşı ekstra stabilite sağlar

• Özellikle yüksek hızda akışların olduğu veya alt tabaka olarak jeomembran   
 kullanıldığı veya sert toprak/kaya zeminlerin ankraj kazıklarına izin vermediği 
 dik dolgu alanlarında faydalı olur.

entegre sistem bileşenleri

ATRA® ANKRAJLAR
• Presto’nun ATRA® Klipsleri, Geoweb sistemi uygulamalarında 
 zaman ve malzeme açısından tasarruf sağlar.  (1)
 
• ATRA® Ankrajları ½” donatı kazıkları ile kullanıldığında 
 J-kancalı demir sistemine göre daha kolay çakılabildiği için 
 aplikasyon verimini yükseltir. (4)

• Taşıma bağları ve ATRA Ankraj kombinasyonları kayma 
 ve/veya yukarı kaldırma kuvvetlerine karşı koymak için ilave 
 ankrajlama sağlar. (2)

• Ankrajların çakılmasını önemli oranda hızlandırmak için 
 malzeme yelpazemizde bulunan özel ekipmanlardan   
 faydalanılabilir. (5)

ATRA® YÜK KISITLAMA KLİPSİ
ATRA® Klipsleri taşıma bağlarına belirli yük-transfer 
noktalarından bağlandığı takdirde birer yük-transfer             
mekanizması oluştururlar. (3)

Taşıma bağları ve ankrajların tipleri, aplikasyon aralıkları Presto 
Jeosistemlerindeki mevcut analitik metodlar sayesinde belirlenir.

Tabana katman ayırmak amacı ile serilen jeotekstiller ve/veya 
geçirimsiz jeomembran şilteler, jeogridler, erozyon kontrol 
şilteleri, çim takviye hasırları veya çeşitli satıh kaplamalarıww 
diğer bileşenler arasında sayılabilir.
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1. ATRA Klips
2. Taşıyıcı bağlı (tendon) ATRA  
 Ankrajı
3. ATRA Kilitleme Klipsi
4. ATRA Ankrajı
5. ATRA Ankrajı ve özel kazık  
 çakma ekipmanları

Hücre boyu ve derinliği; aplikasyon, problem veya istenilen çözüm 
detaylarına göre belirlenmektedir. Daha fazla bilgi için Geoweb 

ürünleri detaylarına bakınız.
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Presto Jeosistemleri ve yetkili temsilcileri projenizin dizayn 
ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrideki en 
kapsamlı hizmeti sunar.

EKİPMANLAR: 
• Teknik kaynak dosyaları/CD’ler

• Mühendilik analizi / teknik özetler

• İnternet üzerinden spesifikasyon oluşturabilme imkanı

• Örnek projeler ve çalışmalar

• Detaylı uygulama talimatları

HİZMETLER: 
Proje Değerlendirme Hizmeti:  Spesifik proje 
gereksinimlerini analiz eder ve her proje için tavsiye ön 
dizayn sunarız. 

Uygulama Hizmetleri:  Yetkili saha destek uzmanlarımız 
uygulama eğitimleri ve supervizyonluğu için hizmetinizdedir.

Presto Jeosistemleri, toprak stabilizasyon sorunlarınızda 
en iyi çözümleri uygulamanıza yardımcı olmaya kararlıdır.  
Problemlere karşı geliştirdiğimiz çözüme odaklı yaklaşımımız 
her projeye değer katmaktadır.  Uygulamanız için gerekli 
çözümlere ihtiyaç duyduğunuz anlarda sektörün liderlerine 
güvenebilirsiniz.  Yardım için Presto Jeosistemleri veya Presto 
Jeosistemleri’nin yetkili temsilcileri ile temasa geçebilirsiniz.

TAKLİT EDİLEMİYEN KALİTE 
Presto’nin kaliteye olan kararlılığı üretim aşamasında başlar ve 
uygulama safhası ile beraber devam eder. 

• ISO 9001:2001 kalite kontrol sistemi sertifikası sahibidir.

• Yüksek kalitedeki polietilenden üretilen tabakalar istikrarlı ve   
 maksimum kaynak dikişi mukavemeti sunar.

• Malzemeler yerleşmiş jeosentetik sanayisinin yönergeleri   
 doğrultusunda geliştirilmiştir.

• Tabakalar 10 yıllık sınırlı garantimiz altındadır.



kanal koruma sistemi

• sığ su birikintileri ve drenaj hendekleri

• sağnak yağmur sularını yönlendirme veya toplama

• işlenmiş su kanalları

• dolusavak / dökme şütleri / boşaltma yapıları

• bosaltım menfezleri

•  kesintili veya sürekli / düşük veya yüksek akışlı kanallar

Geoweb® kanal koruma sistemi açık kanallar ve hidrolik 
yapılar için çeşitli esnek koruma metodları sunar.  Bu 
sistem, hızları düşük-yüksek arası değişen kesintili veya 
sürekli tahrip edici akışlara maruz kalan kanalların 
stabilizasyonunu ve korunmasını sağlar.

•  Agrega, rip-rap, ve vejetasyon gibi konvansiyonel koruma 
malzemelerini hücresel yapısı içinde sıkıştırarak hidrolik 
performanslarını büyük ölçüde artırır.

•  Düşük sürtünmeli, zırhlı kanal kaplamaları için esnek 
beton plaka oluşturabilir.

•  Yerel çevreye, ekolojik ve estetik gerekliliklere, tahmini 
maksimum akışlara, ve buna bağlı hidrolik gerilmelere 
uyumlu özel saha şartlarına göre dizayn edilebilir.

•  Kaplama sisteminin satıh pürüzlülüğü ve hidrolik 
randımanı değiştirilerek akış kontrolu sağlanabilir.

• Taban zemini drenaj ihtiyaçları ve yapı içindeki potansiyel  
 deformasyonlar da karşılanabilir.

TİPİK APLİKASYONLAR

şev & kıyı koruma sistemi
Geoweb® şev ve kıyı koruma sistemi üst toprak katmanını 
ve dolgusunu sıkıştırır, kuvvetlendirir, kısıtlar ve bu sayede 
hidrodinamik ve yerçekimi kuvvetleri sonucu oluşabilecek     
şevden aşağı doğru hareketleri ve kaymaları kontrol eder.

•   Kum, mıcır ve büyük kaya veya taş gibi granüler malzemeler  
için randımanlı şev koruma ve yapısal sınırlama sağlar.

•  Hücreler betonla doldurulduğu takdirde yerleşik dilatasyon  
derzli esnek betonorname hasır oluşturur.

•  Tek veya çoklu katmanlı sistemler olarak genişkapsamlı    
yapısal ve hidrolik gereksinimleri karşılar.

• Dik şevlerde ve kıyı dolgularında veya jeomembran veya sert  
 toprak/kaya zeminlerin kazıklı ankrajlamayı engellediğinde,   
 taşıma bağlarının (tendon) sisteme entegre edilmesiyle ilave   
 stabilite sağlanır.

• Jeomembran koruma

• Toprak dolgu  
 kaplamaları ve örtüleri

• Baraj yüzeyleri ve  
 dolusavakları

• Köprü ayağı koruma

• Kesme veya dolgu şevler

• Kıyı tahkimleri

•  Yağmur suyu / atık su 
havuzları

• Toplama bentleri & taşkın  
 seddeleri

TİPİK APLİKASYONLAR

istinat duvarı sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Yesil vejetasyonlu duvarlar

• Dik dolgu alanları

• Bent & taşkın sedde koruması

• Menfez başduvarları

• Peyzaj geliştirme duvarları

• Vejetasyonlu kanal yapıları

• Ses bariyerleri

Geoweb sistemi katmanlar halinde kullanıldığı takdirde 
projeye has yapısal spesifikasyonları karşılayabilen toprak 
tutma sistemi oluşturur.  Sistem inşa esnekliği sağlamasının 
yanında tamamen vejetasyonlandırılabilen yüzeyi sayesinde 
estetik bir görüntü sunar.  Yatay teraslamalar oluşturularak 
vejetasyonun açıktaki dışhücredeki dolguda gelişebilmesi 
sağlanır.  Sistem, yağmur sularını toplayarak ve yeraltı 
sularının buharlasmaşını kontrol ederek, vejetasyon için daha 
doğal bir ortam yaratır.

•  Hacmi ve dolgu malzemesinin sürtünme değerleri sayesinde 
her türlü yüklemelere karşı yapısal stabilite saglar.

•  Yumuşak taban zeminleri veya zor ulaşılabilen inşaat bölgeleri 
gibi güç saha şartlarının üstesinden gelir.

•  Kahverengi, yeşil veya özel renkte üretilebilen yüzeyleri 
sayesinde her türlü çevreye uyum sağlar.

yük taşıma sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Kalıcı ve geçici saha ulaşım yolları

• Geçirgen, yük taşıyıcı yüzeyler

• Yük taşımacılığı depo alanları / liman tesisleri

• Nakliye / depolama alanları

• Yol banketleri

• Stabilize edilmiş drenaj tabakaları

• Asfalt / mödüler blok kaldırımlar için stabilize zeminler

• Tren yolları balast ve balast altı yapıları

• Bisiklet ve yürüyüş patika yolları

• Tekne rampaları ve sığ su geçişleri

• Temel yatakları & boru hattı korumaları

• Drenaj hendeği zeminleri

Geoweb® yük taşıma sistemi seçilen dolgu malzemesini 
stabilize eder ve üç kritik alanda çözümler sunar:           
1) yumuşak zeminlerde yük dağıtım sistemi, 2) döşeme 
yapılmış yüzeylerde taban stabilizasyonu ve 3) döşeme 
yapılmamış yüzeylerde yüzey stabilizasyonu sağlar.  
Sistemdeki sıkıştırılmış dolgu, eğilme mukavemeti yüksek 
sert bir tabaka oluuşturur. 

• yüzeylerde oluşabilecek tekerlek izlerini büyük ölçüde  
 minimize eder.

•  Yükleri lateral olarak dağıtır ve dikey sapmaları ve taban 
zemini basınç noktalarını azaltır.

•  İri ve geçirgen dolgu malzemelerin kesme ve lateral 
hareketlerini kontrol eder.

• Açık agrega dolgusu ile yağmur sularının yüzeysel   
 akışlarını azaltır ve uygulama alanında su bekletme/ 
 tutma havzası oluşturur.

•  Uygulamaların çoğunda, Geoweb sistemi yük taşımanın 
efektif yapısal değerini iki katına çıkartır.

•		Agrega	dolgularda	gözenekler	dolgu	
malzemeleri	ile	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	
arasında daha yüksek sürtünme mukavemeti 
oluşturarak hidrolik erozyonlara karşı direnci 
yükseltir.

	•	Beton	dolgularda	gözenekler	dolgunun	hücre	
duvarları ile kenetlenmesine izin vererek 
sürtünme mukavemetini artırır ve zırhı geliştirilmiş 
bir eğim yaratır.

gözeneklerin

•		Gözenekler,	dolgu	dolu	hücrelerde	eğime 
paralel drenajı kolaylaştırır.  Aşırı doygun 
koşullarda,	fazla	suyun	yönlendirilmesi	dolgu	
malzemesinin	sürtünme	kuvvetini	artırır,	eğim 
aşğı	kayma	kuvvetlerini	azaltır,	ve	sonuç	
olarak daha stabil bir sistem oluşturur.  

•		Vejetasyonlu	sistemlerde,	gözenekler	hücreler	
arasında	köklerin	yetişmesine izin vererek 
kısa vadeli hidrolik aktivitelere karşı	vejetatif	
stabiliteyi artırır.

ŞEV & KANAL
•		Gözenekler	ve	tekstürlü	yüzey,	agrega	dolgu	

ile	hücre	duvarı	arasındaki	sürtünme	açısını	
artırarak daha iyi agrega kenetlenmesi ve 
daha yüksek oranda genel yük dağılımına yol 
açar.

•		Gözenekler,	aşırı zemin ve yüzey sularının 
hücreler arasındaki drenajını kolaylaştırarak 
suya doymuş topraklar	üzerindeki	trafik	
hareketlerinin	negatif	etkilerini	azaltır.

YÜK TAŞIMA
•		Gözenekler	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	ile	dolgu	

arasındaki sürtünme etkileşimini iyileştirerek daha 
büyük arka duvar sürtünmesi yaratır ki bu da potansiyel 
yatay denge bozucu kuvvetleri azaltır ve dikey stabilize 
kuvvetlerini artırır.

•		Gözenekler	daha	gelişmiş komple-duvar drenaj 
sistemi	yaratarak	hidrostatik	kuvvetleri	büyük	ölçüde	
azaltır ve daha ekonomik duvar dizaynlarının 
oluşmasına izin verir.

faydaları

İSTİNAT DUVARI



kanal koruma sistemi

• sığ su birikintileri ve drenaj hendekleri

• sağnak yağmur sularını yönlendirme veya toplama

• işlenmiş su kanalları

• dolusavak / dökme şütleri / boşaltma yapıları

• bosaltım menfezleri

•  kesintili veya sürekli / düşük veya yüksek akışlı kanallar

Geoweb® kanal koruma sistemi açık kanallar ve hidrolik 
yapılar için çeşitli esnek koruma metodları sunar.  Bu 
sistem, hızları düşük-yüksek arası değişen kesintili veya 
sürekli tahrip edici akışlara maruz kalan kanalların 
stabilizasyonunu ve korunmasını sağlar.

•  Agrega, rip-rap, ve vejetasyon gibi konvansiyonel koruma 
malzemelerini hücresel yapısı içinde sıkıştırarak hidrolik 
performanslarını büyük ölçüde artırır.

•  Düşük sürtünmeli, zırhlı kanal kaplamaları için esnek 
beton plaka oluşturabilir.

•  Yerel çevreye, ekolojik ve estetik gerekliliklere, tahmini 
maksimum akışlara, ve buna bağlı hidrolik gerilmelere 
uyumlu özel saha şartlarına göre dizayn edilebilir.

•  Kaplama sisteminin satıh pürüzlülüğü ve hidrolik 
randımanı değiştirilerek akış kontrolu sağlanabilir.

• Taban zemini drenaj ihtiyaçları ve yapı içindeki potansiyel  
 deformasyonlar da karşılanabilir.

TİPİK APLİKASYONLAR

şev & kıyı koruma sistemi
Geoweb® şev ve kıyı koruma sistemi üst toprak katmanını 
ve dolgusunu sıkıştırır, kuvvetlendirir, kısıtlar ve bu sayede 
hidrodinamik ve yerçekimi kuvvetleri sonucu oluşabilecek     
şevden aşağı doğru hareketleri ve kaymaları kontrol eder.

•   Kum, mıcır ve büyük kaya veya taş gibi granüler malzemeler  
için randımanlı şev koruma ve yapısal sınırlama sağlar.

•  Hücreler betonla doldurulduğu takdirde yerleşik dilatasyon  
derzli esnek betonorname hasır oluşturur.

•  Tek veya çoklu katmanlı sistemler olarak genişkapsamlı    
yapısal ve hidrolik gereksinimleri karşılar.

• Dik şevlerde ve kıyı dolgularında veya jeomembran veya sert  
 toprak/kaya zeminlerin kazıklı ankrajlamayı engellediğinde,   
 taşıma bağlarının (tendon) sisteme entegre edilmesiyle ilave   
 stabilite sağlanır.

• Jeomembran koruma

• Toprak dolgu  
 kaplamaları ve örtüleri

• Baraj yüzeyleri ve  
 dolusavakları

• Köprü ayağı koruma

• Kesme veya dolgu şevler

• Kıyı tahkimleri

•  Yağmur suyu / atık su 
havuzları

• Toplama bentleri & taşkın  
 seddeleri

TİPİK APLİKASYONLAR

istinat duvarı sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Yesil vejetasyonlu duvarlar

• Dik dolgu alanları

• Bent & taşkın sedde koruması

• Menfez başduvarları

• Peyzaj geliştirme duvarları

• Vejetasyonlu kanal yapıları

• Ses bariyerleri

Geoweb sistemi katmanlar halinde kullanıldığı takdirde 
projeye has yapısal spesifikasyonları karşılayabilen toprak 
tutma sistemi oluşturur.  Sistem inşa esnekliği sağlamasının 
yanında tamamen vejetasyonlandırılabilen yüzeyi sayesinde 
estetik bir görüntü sunar.  Yatay teraslamalar oluşturularak 
vejetasyonun açıktaki dışhücredeki dolguda gelişebilmesi 
sağlanır.  Sistem, yağmur sularını toplayarak ve yeraltı 
sularının buharlasmaşını kontrol ederek, vejetasyon için daha 
doğal bir ortam yaratır.

•  Hacmi ve dolgu malzemesinin sürtünme değerleri sayesinde 
her türlü yüklemelere karşı yapısal stabilite saglar.

•  Yumuşak taban zeminleri veya zor ulaşılabilen inşaat bölgeleri 
gibi güç saha şartlarının üstesinden gelir.

•  Kahverengi, yeşil veya özel renkte üretilebilen yüzeyleri 
sayesinde her türlü çevreye uyum sağlar.

yük taşıma sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Kalıcı ve geçici saha ulaşım yolları

• Geçirgen, yük taşıyıcı yüzeyler

• Yük taşımacılığı depo alanları / liman tesisleri

• Nakliye / depolama alanları

• Yol banketleri

• Stabilize edilmiş drenaj tabakaları

• Asfalt / mödüler blok kaldırımlar için stabilize zeminler

• Tren yolları balast ve balast altı yapıları

• Bisiklet ve yürüyüş patika yolları

• Tekne rampaları ve sığ su geçişleri

• Temel yatakları & boru hattı korumaları

• Drenaj hendeği zeminleri

Geoweb® yük taşıma sistemi seçilen dolgu malzemesini 
stabilize eder ve üç kritik alanda çözümler sunar:           
1) yumuşak zeminlerde yük dağıtım sistemi, 2) döşeme 
yapılmış yüzeylerde taban stabilizasyonu ve 3) döşeme 
yapılmamış yüzeylerde yüzey stabilizasyonu sağlar.  
Sistemdeki sıkıştırılmış dolgu, eğilme mukavemeti yüksek 
sert bir tabaka oluuşturur. 

• yüzeylerde oluşabilecek tekerlek izlerini büyük ölçüde  
 minimize eder.

•  Yükleri lateral olarak dağıtır ve dikey sapmaları ve taban 
zemini basınç noktalarını azaltır.

•  İri ve geçirgen dolgu malzemelerin kesme ve lateral 
hareketlerini kontrol eder.

• Açık agrega dolgusu ile yağmur sularının yüzeysel   
 akışlarını azaltır ve uygulama alanında su bekletme/ 
 tutma havzası oluşturur.

•  Uygulamaların çoğunda, Geoweb sistemi yük taşımanın 
efektif yapısal değerini iki katına çıkartır.

•		Agrega	dolgularda	gözenekler	dolgu	
malzemeleri	ile	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	
arasında daha yüksek sürtünme mukavemeti 
oluşturarak hidrolik erozyonlara karşı direnci 
yükseltir.

	•	Beton	dolgularda	gözenekler	dolgunun	hücre	
duvarları ile kenetlenmesine izin vererek 
sürtünme mukavemetini artırır ve zırhı geliştirilmiş 
bir eğim yaratır.

gözeneklerin

•		Gözenekler,	dolgu	dolu	hücrelerde	eğime 
paralel drenajı kolaylaştırır.  Aşırı doygun 
koşullarda,	fazla	suyun	yönlendirilmesi	dolgu	
malzemesinin	sürtünme	kuvvetini	artırır,	eğim 
aşğı	kayma	kuvvetlerini	azaltır,	ve	sonuç	
olarak daha stabil bir sistem oluşturur.  

•		Vejetasyonlu	sistemlerde,	gözenekler	hücreler	
arasında	köklerin	yetişmesine izin vererek 
kısa vadeli hidrolik aktivitelere karşı	vejetatif	
stabiliteyi artırır.

ŞEV & KANAL
•		Gözenekler	ve	tekstürlü	yüzey,	agrega	dolgu	

ile	hücre	duvarı	arasındaki	sürtünme	açısını	
artırarak daha iyi agrega kenetlenmesi ve 
daha yüksek oranda genel yük dağılımına yol 
açar.

•		Gözenekler,	aşırı zemin ve yüzey sularının 
hücreler arasındaki drenajını kolaylaştırarak 
suya doymuş topraklar	üzerindeki	trafik	
hareketlerinin	negatif	etkilerini	azaltır.

YÜK TAŞIMA
•		Gözenekler	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	ile	dolgu	

arasındaki sürtünme etkileşimini iyileştirerek daha 
büyük arka duvar sürtünmesi yaratır ki bu da potansiyel 
yatay denge bozucu kuvvetleri azaltır ve dikey stabilize 
kuvvetlerini artırır.

•		Gözenekler	daha	gelişmiş komple-duvar drenaj 
sistemi	yaratarak	hidrostatik	kuvvetleri	büyük	ölçüde	
azaltır ve daha ekonomik duvar dizaynlarının 
oluşmasına izin verir.

faydaları

İSTİNAT DUVARI



kanal koruma sistemi

• sığ su birikintileri ve drenaj hendekleri

• sağnak yağmur sularını yönlendirme veya toplama

• işlenmiş su kanalları

• dolusavak / dökme şütleri / boşaltma yapıları

• bosaltım menfezleri

•  kesintili veya sürekli / düşük veya yüksek akışlı kanallar

Geoweb® kanal koruma sistemi açık kanallar ve hidrolik 
yapılar için çeşitli esnek koruma metodları sunar.  Bu 
sistem, hızları düşük-yüksek arası değişen kesintili veya 
sürekli tahrip edici akışlara maruz kalan kanalların 
stabilizasyonunu ve korunmasını sağlar.

•  Agrega, rip-rap, ve vejetasyon gibi konvansiyonel koruma 
malzemelerini hücresel yapısı içinde sıkıştırarak hidrolik 
performanslarını büyük ölçüde artırır.

•  Düşük sürtünmeli, zırhlı kanal kaplamaları için esnek 
beton plaka oluşturabilir.

•  Yerel çevreye, ekolojik ve estetik gerekliliklere, tahmini 
maksimum akışlara, ve buna bağlı hidrolik gerilmelere 
uyumlu özel saha şartlarına göre dizayn edilebilir.

•  Kaplama sisteminin satıh pürüzlülüğü ve hidrolik 
randımanı değiştirilerek akış kontrolu sağlanabilir.

• Taban zemini drenaj ihtiyaçları ve yapı içindeki potansiyel  
 deformasyonlar da karşılanabilir.

TİPİK APLİKASYONLAR

şev & kıyı koruma sistemi
Geoweb® şev ve kıyı koruma sistemi üst toprak katmanını 
ve dolgusunu sıkıştırır, kuvvetlendirir, kısıtlar ve bu sayede 
hidrodinamik ve yerçekimi kuvvetleri sonucu oluşabilecek     
şevden aşağı doğru hareketleri ve kaymaları kontrol eder.

•   Kum, mıcır ve büyük kaya veya taş gibi granüler malzemeler  
için randımanlı şev koruma ve yapısal sınırlama sağlar.

•  Hücreler betonla doldurulduğu takdirde yerleşik dilatasyon  
derzli esnek betonorname hasır oluşturur.

•  Tek veya çoklu katmanlı sistemler olarak genişkapsamlı    
yapısal ve hidrolik gereksinimleri karşılar.

• Dik şevlerde ve kıyı dolgularında veya jeomembran veya sert  
 toprak/kaya zeminlerin kazıklı ankrajlamayı engellediğinde,   
 taşıma bağlarının (tendon) sisteme entegre edilmesiyle ilave   
 stabilite sağlanır.

• Jeomembran koruma

• Toprak dolgu  
 kaplamaları ve örtüleri

• Baraj yüzeyleri ve  
 dolusavakları

• Köprü ayağı koruma

• Kesme veya dolgu şevler
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•  Yağmur suyu / atık su 
havuzları
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• Yesil vejetasyonlu duvarlar

• Dik dolgu alanları

• Bent & taşkın sedde koruması

• Menfez başduvarları

• Peyzaj geliştirme duvarları

• Vejetasyonlu kanal yapıları

• Ses bariyerleri

Geoweb sistemi katmanlar halinde kullanıldığı takdirde 
projeye has yapısal spesifikasyonları karşılayabilen toprak 
tutma sistemi oluşturur.  Sistem inşa esnekliği sağlamasının 
yanında tamamen vejetasyonlandırılabilen yüzeyi sayesinde 
estetik bir görüntü sunar.  Yatay teraslamalar oluşturularak 
vejetasyonun açıktaki dışhücredeki dolguda gelişebilmesi 
sağlanır.  Sistem, yağmur sularını toplayarak ve yeraltı 
sularının buharlasmaşını kontrol ederek, vejetasyon için daha 
doğal bir ortam yaratır.

•  Hacmi ve dolgu malzemesinin sürtünme değerleri sayesinde 
her türlü yüklemelere karşı yapısal stabilite saglar.

•  Yumuşak taban zeminleri veya zor ulaşılabilen inşaat bölgeleri 
gibi güç saha şartlarının üstesinden gelir.

•  Kahverengi, yeşil veya özel renkte üretilebilen yüzeyleri 
sayesinde her türlü çevreye uyum sağlar.

yük taşıma sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Kalıcı ve geçici saha ulaşım yolları

• Geçirgen, yük taşıyıcı yüzeyler

• Yük taşımacılığı depo alanları / liman tesisleri

• Nakliye / depolama alanları

• Yol banketleri

• Stabilize edilmiş drenaj tabakaları

• Asfalt / mödüler blok kaldırımlar için stabilize zeminler

• Tren yolları balast ve balast altı yapıları

• Bisiklet ve yürüyüş patika yolları

• Tekne rampaları ve sığ su geçişleri

• Temel yatakları & boru hattı korumaları

• Drenaj hendeği zeminleri

Geoweb® yük taşıma sistemi seçilen dolgu malzemesini 
stabilize eder ve üç kritik alanda çözümler sunar:           
1) yumuşak zeminlerde yük dağıtım sistemi, 2) döşeme 
yapılmış yüzeylerde taban stabilizasyonu ve 3) döşeme 
yapılmamış yüzeylerde yüzey stabilizasyonu sağlar.  
Sistemdeki sıkıştırılmış dolgu, eğilme mukavemeti yüksek 
sert bir tabaka oluuşturur. 

• yüzeylerde oluşabilecek tekerlek izlerini büyük ölçüde  
 minimize eder.

•  Yükleri lateral olarak dağıtır ve dikey sapmaları ve taban 
zemini basınç noktalarını azaltır.

•  İri ve geçirgen dolgu malzemelerin kesme ve lateral 
hareketlerini kontrol eder.

• Açık agrega dolgusu ile yağmur sularının yüzeysel   
 akışlarını azaltır ve uygulama alanında su bekletme/ 
 tutma havzası oluşturur.

•  Uygulamaların çoğunda, Geoweb sistemi yük taşımanın 
efektif yapısal değerini iki katına çıkartır.

•		Agrega	dolgularda	gözenekler	dolgu	
malzemeleri	ile	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	
arasında daha yüksek sürtünme mukavemeti 
oluşturarak hidrolik erozyonlara karşı direnci 
yükseltir.

	•	Beton	dolgularda	gözenekler	dolgunun	hücre	
duvarları ile kenetlenmesine izin vererek 
sürtünme mukavemetini artırır ve zırhı geliştirilmiş 
bir eğim yaratır.

gözeneklerin

•		Gözenekler,	dolgu	dolu	hücrelerde	eğime 
paralel drenajı kolaylaştırır.  Aşırı doygun 
koşullarda,	fazla	suyun	yönlendirilmesi	dolgu	
malzemesinin	sürtünme	kuvvetini	artırır,	eğim 
aşğı	kayma	kuvvetlerini	azaltır,	ve	sonuç	
olarak daha stabil bir sistem oluşturur.  

•		Vejetasyonlu	sistemlerde,	gözenekler	hücreler	
arasında	köklerin	yetişmesine izin vererek 
kısa vadeli hidrolik aktivitelere karşı	vejetatif	
stabiliteyi artırır.

ŞEV & KANAL
•		Gözenekler	ve	tekstürlü	yüzey,	agrega	dolgu	

ile	hücre	duvarı	arasındaki	sürtünme	açısını	
artırarak daha iyi agrega kenetlenmesi ve 
daha yüksek oranda genel yük dağılımına yol 
açar.

•		Gözenekler,	aşırı zemin ve yüzey sularının 
hücreler arasındaki drenajını kolaylaştırarak 
suya doymuş topraklar	üzerindeki	trafik	
hareketlerinin	negatif	etkilerini	azaltır.

YÜK TAŞIMA
•		Gözenekler	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	ile	dolgu	

arasındaki sürtünme etkileşimini iyileştirerek daha 
büyük arka duvar sürtünmesi yaratır ki bu da potansiyel 
yatay denge bozucu kuvvetleri azaltır ve dikey stabilize 
kuvvetlerini artırır.

•		Gözenekler	daha	gelişmiş komple-duvar drenaj 
sistemi	yaratarak	hidrostatik	kuvvetleri	büyük	ölçüde	
azaltır ve daha ekonomik duvar dizaynlarının 
oluşmasına izin verir.

faydaları

İSTİNAT DUVARI



kanal koruma sistemi

• sığ su birikintileri ve drenaj hendekleri

• sağnak yağmur sularını yönlendirme veya toplama

• işlenmiş su kanalları

• dolusavak / dökme şütleri / boşaltma yapıları

• bosaltım menfezleri

•  kesintili veya sürekli / düşük veya yüksek akışlı kanallar

Geoweb® kanal koruma sistemi açık kanallar ve hidrolik 
yapılar için çeşitli esnek koruma metodları sunar.  Bu 
sistem, hızları düşük-yüksek arası değişen kesintili veya 
sürekli tahrip edici akışlara maruz kalan kanalların 
stabilizasyonunu ve korunmasını sağlar.

•  Agrega, rip-rap, ve vejetasyon gibi konvansiyonel koruma 
malzemelerini hücresel yapısı içinde sıkıştırarak hidrolik 
performanslarını büyük ölçüde artırır.

•  Düşük sürtünmeli, zırhlı kanal kaplamaları için esnek 
beton plaka oluşturabilir.

•  Yerel çevreye, ekolojik ve estetik gerekliliklere, tahmini 
maksimum akışlara, ve buna bağlı hidrolik gerilmelere 
uyumlu özel saha şartlarına göre dizayn edilebilir.

•  Kaplama sisteminin satıh pürüzlülüğü ve hidrolik 
randımanı değiştirilerek akış kontrolu sağlanabilir.

• Taban zemini drenaj ihtiyaçları ve yapı içindeki potansiyel  
 deformasyonlar da karşılanabilir.

TİPİK APLİKASYONLAR

şev & kıyı koruma sistemi
Geoweb® şev ve kıyı koruma sistemi üst toprak katmanını 
ve dolgusunu sıkıştırır, kuvvetlendirir, kısıtlar ve bu sayede 
hidrodinamik ve yerçekimi kuvvetleri sonucu oluşabilecek     
şevden aşağı doğru hareketleri ve kaymaları kontrol eder.

•   Kum, mıcır ve büyük kaya veya taş gibi granüler malzemeler  
için randımanlı şev koruma ve yapısal sınırlama sağlar.

•  Hücreler betonla doldurulduğu takdirde yerleşik dilatasyon  
derzli esnek betonorname hasır oluşturur.

•  Tek veya çoklu katmanlı sistemler olarak genişkapsamlı    
yapısal ve hidrolik gereksinimleri karşılar.

• Dik şevlerde ve kıyı dolgularında veya jeomembran veya sert  
 toprak/kaya zeminlerin kazıklı ankrajlamayı engellediğinde,   
 taşıma bağlarının (tendon) sisteme entegre edilmesiyle ilave   
 stabilite sağlanır.

• Jeomembran koruma

• Toprak dolgu  
 kaplamaları ve örtüleri

• Baraj yüzeyleri ve  
 dolusavakları

• Köprü ayağı koruma

• Kesme veya dolgu şevler

• Kıyı tahkimleri

•  Yağmur suyu / atık su 
havuzları

• Toplama bentleri & taşkın  
 seddeleri

TİPİK APLİKASYONLAR

istinat duvarı sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Yesil vejetasyonlu duvarlar

• Dik dolgu alanları

• Bent & taşkın sedde koruması

• Menfez başduvarları

• Peyzaj geliştirme duvarları

• Vejetasyonlu kanal yapıları

• Ses bariyerleri

Geoweb sistemi katmanlar halinde kullanıldığı takdirde 
projeye has yapısal spesifikasyonları karşılayabilen toprak 
tutma sistemi oluşturur.  Sistem inşa esnekliği sağlamasının 
yanında tamamen vejetasyonlandırılabilen yüzeyi sayesinde 
estetik bir görüntü sunar.  Yatay teraslamalar oluşturularak 
vejetasyonun açıktaki dışhücredeki dolguda gelişebilmesi 
sağlanır.  Sistem, yağmur sularını toplayarak ve yeraltı 
sularının buharlasmaşını kontrol ederek, vejetasyon için daha 
doğal bir ortam yaratır.

•  Hacmi ve dolgu malzemesinin sürtünme değerleri sayesinde 
her türlü yüklemelere karşı yapısal stabilite saglar.

•  Yumuşak taban zeminleri veya zor ulaşılabilen inşaat bölgeleri 
gibi güç saha şartlarının üstesinden gelir.

•  Kahverengi, yeşil veya özel renkte üretilebilen yüzeyleri 
sayesinde her türlü çevreye uyum sağlar.

yük taşıma sistemi

TİPİK APLİKASYONLAR 

• Kalıcı ve geçici saha ulaşım yolları
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1) yumuşak zeminlerde yük dağıtım sistemi, 2) döşeme 
yapılmış yüzeylerde taban stabilizasyonu ve 3) döşeme 
yapılmamış yüzeylerde yüzey stabilizasyonu sağlar.  
Sistemdeki sıkıştırılmış dolgu, eğilme mukavemeti yüksek 
sert bir tabaka oluuşturur. 

• yüzeylerde oluşabilecek tekerlek izlerini büyük ölçüde  
 minimize eder.

•  Yükleri lateral olarak dağıtır ve dikey sapmaları ve taban 
zemini basınç noktalarını azaltır.

•  İri ve geçirgen dolgu malzemelerin kesme ve lateral 
hareketlerini kontrol eder.

• Açık agrega dolgusu ile yağmur sularının yüzeysel   
 akışlarını azaltır ve uygulama alanında su bekletme/ 
 tutma havzası oluşturur.

•  Uygulamaların çoğunda, Geoweb sistemi yük taşımanın 
efektif yapısal değerini iki katına çıkartır.

•		Agrega	dolgularda	gözenekler	dolgu	
malzemeleri	ile	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	
arasında daha yüksek sürtünme mukavemeti 
oluşturarak hidrolik erozyonlara karşı direnci 
yükseltir.

	•	Beton	dolgularda	gözenekler	dolgunun	hücre	
duvarları ile kenetlenmesine izin vererek 
sürtünme mukavemetini artırır ve zırhı geliştirilmiş 
bir eğim yaratır.

gözeneklerin

•		Gözenekler,	dolgu	dolu	hücrelerde	eğime 
paralel drenajı kolaylaştırır.  Aşırı doygun 
koşullarda,	fazla	suyun	yönlendirilmesi	dolgu	
malzemesinin	sürtünme	kuvvetini	artırır,	eğim 
aşğı	kayma	kuvvetlerini	azaltır,	ve	sonuç	
olarak daha stabil bir sistem oluşturur.  

•		Vejetasyonlu	sistemlerde,	gözenekler	hücreler	
arasında	köklerin	yetişmesine izin vererek 
kısa vadeli hidrolik aktivitelere karşı	vejetatif	
stabiliteyi artırır.

ŞEV & KANAL
•		Gözenekler	ve	tekstürlü	yüzey,	agrega	dolgu	

ile	hücre	duvarı	arasındaki	sürtünme	açısını	
artırarak daha iyi agrega kenetlenmesi ve 
daha yüksek oranda genel yük dağılımına yol 
açar.

•		Gözenekler,	aşırı zemin ve yüzey sularının 
hücreler arasındaki drenajını kolaylaştırarak 
suya doymuş topraklar	üzerindeki	trafik	
hareketlerinin	negatif	etkilerini	azaltır.

YÜK TAŞIMA
•		Gözenekler	tekstürlü/gözenekli	hücre	duvarı	ile	dolgu	

arasındaki sürtünme etkileşimini iyileştirerek daha 
büyük arka duvar sürtünmesi yaratır ki bu da potansiyel 
yatay denge bozucu kuvvetleri azaltır ve dikey stabilize 
kuvvetlerini artırır.

•		Gözenekler	daha	gelişmiş komple-duvar drenaj 
sistemi	yaratarak	hidrostatik	kuvvetleri	büyük	ölçüde	
azaltır ve daha ekonomik duvar dizaynlarının 
oluşmasına izin verir.

faydaları

İSTİNAT DUVARI
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EVRENSEL LİDER • EVRENSEL ORTAK

ileri	düzey	toprak	stabilizasyon	problemlerini	çözer

Ürün Kataloğu

      İlkemiz: 
 en yüksek kalitede 
  malzemeler I çözümler sunmak

GEOWEB®

jeoteknolojiyi geliştirmek

Presto en yüksek kalitede malzemeler ve çözümler 
sunabilmekten gurur duymaktadır. Geoweb bölmeleri 
maksimum kaynak noktası mukavemeti ve genel 
sistem performansı elde edebilmek için yüksek kalitede 

polietilenden üretilmiştir. Kaliteli ürünlerin arzındaki istikrarı 
sağlamak için tüm üretim aşamaları ISO 9001:2000 
tarafından belgeli kalite kontrol sistemine bağlıdır.

yüksek kalitede malzemeler I çözümler

GEOWEB® sistemi ve bileşenleri
Geoweb® sistemi toprağı kontrol altına alıp stabilize etmek 
için geliştirilmiş, birbirine bağlı hücrelerden oluşan yüksek 
mukavemete sahip bir ağdır. Geoweb sistemi şev ve kanal 
koruma, yük taşıma ve istinat duvarı aplikasyonlarındaki 
ileri düzey toprak stabilizasyon problemlerine yenilikçi 
çözümler sunar.

Sistem bileşenleri:

• delikli Geoweb bölmeleri

• özel dolgu malzemesi

• ATRA® ankrajlama elemanları

• taşıma bağı (tendon) takviyesi (gerekli durumlarda)

• diğer kritik ve sisteme değer katan elemanlar

dolgu malzemesi çeşitleri

Projenin/problemin içeriğine ve 

detaylarına göre çeşitli dolgu malzemeleri 

kullanılabilir: 

• bitkilendirilmişnebati toprak

• kum ve çakıldan başlayıp daha büyük taş veya 
 kayalardan oluşan agregalar
• çeşitli mukavemetlerde ve satıhlarda hazırlanmış   
 beton
• uygulama sahasında mevcut olan dolgu

• farklı özel koşullara karşı bu listelenmiş 
 malzemelerden yapılabilen kombinasyonlar

Günümüzdeki en gelişmiş toprak stabilizasyon teknolojisi sayesinde zorlu 
toprak stabilite problemlerini çözmek için Presto’nun Geoweb® hücresel 
sıkıştırma sistemine güvenebilirsiniz.

Presto hücresel sıkıştırma endüstrisindeki araştırma ve 
geliştirmede sahip olduğu liderlik sayesinde faydalı 
malzeme iyileştirmeleri, yenilikçi özellikler, ileri düzey 
mühendislik metodları, yaratıcı aplikasyonlar, ve 

kanıtlanmış uygulama sonuçları ile eşi az görülen ve zor 
problemlere uzun vadeli çözümler üretir.

Hücre Tipi Tabaka Genişliği
Tabaka Uzunluk Aralığı 

 Boy Hücre Adedi: 18, 21, 25, 29, 34
(Değişken) Minimum Maksimum

GW20V 2.3 m (7.7 ft) ile

2.8 m (9.2 ft)

3.7 m (12.0 ft)  8.3 m (27.3 ft)
GW30V 4.7 m (15.4 ft)  10.7 m (35.1 ft)
GW40V 7.7 m (25.4 ft)  17.8 m (58.2 ft)

Mevcut hücre 
derinlikleri

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

GEOWEB® sistemi standart ölçüleri
Geoweb® tabakaları çeşitli hücre tipleri ve derinlikleri, ve tabaka 
uzunluklarında mevcut olup projenin ihtiyaçlarına uygun en ekonomik 
çözümü sunar.

Taşıyıcı bağlar (tendon), ATRA® ankrajları ve ATRA® yük kısıtlama 
klipsleri farklı mühendislik gereksinimleri için sisteme entegre edilebilir:  

TAŞIMA BAĞI (TENDON)
Taşıma bağları, değişik gerilimleri karşılayabilecek çeşitli tiplerde bulunmaktadırlar 
ve bunlara belirli uygulama durumlarına göre ihtiyaç duyulabilmektedir. Taşıma 
bağlarının kullanım amaçları:
• Yerçekimi kuvvetlerine ve hidrodinamik güçlere karşı ekstra stabilite sağlar

• Özellikle yüksek hızda akışların olduğu veya alt tabaka olarak jeomembran   
 kullanıldığı veya sert toprak/kaya zeminlerin ankraj kazıklarına izin vermediği 
 dik dolgu alanlarında faydalı olur.

entegre sistem bileşenleri

ATRA® ANKRAJLAR
• Presto’nun ATRA® Klipsleri, Geoweb sistemi uygulamalarında 
 zaman ve malzeme açısından tasarruf sağlar.  (1)
 
• ATRA® Ankrajları ½” donatı kazıkları ile kullanıldığında 
 J-kancalı demir sistemine göre daha kolay çakılabildiği için 
 aplikasyon verimini yükseltir. (4)

• Taşıma bağları ve ATRA Ankraj kombinasyonları kayma 
 ve/veya yukarı kaldırma kuvvetlerine karşı koymak için ilave 
 ankrajlama sağlar. (2)

• Ankrajların çakılmasını önemli oranda hızlandırmak için 
 malzeme yelpazemizde bulunan özel ekipmanlardan   
 faydalanılabilir. (5)

ATRA® YÜK KISITLAMA KLİPSİ
ATRA® Klipsleri taşıma bağlarına belirli yük-transfer 
noktalarından bağlandığı takdirde birer yük-transfer             
mekanizması oluştururlar. (3)

Taşıma bağları ve ankrajların tipleri, aplikasyon aralıkları Presto 
Jeosistemlerindeki mevcut analitik metodlar sayesinde belirlenir.

Tabana katman ayırmak amacı ile serilen jeotekstiller ve/veya 
geçirimsiz jeomembran şilteler, jeogridler, erozyon kontrol 
şilteleri, çim takviye hasırları veya çeşitli satıh kaplamalarıww 
diğer bileşenler arasında sayılabilir.

Hücr
e T

ipi

Nom
inal Hücre Alanı ±1%

1. ATRA Klips
2. Taşıyıcı bağlı (tendon) ATRA  
 Ankrajı
3. ATRA Kilitleme Klipsi
4. ATRA Ankrajı
5. ATRA Ankrajı ve özel kazık  
 çakma ekipmanları

Hücre boyu ve derinliği; aplikasyon, problem veya istenilen çözüm 
detaylarına göre belirlenmektedir. Daha fazla bilgi için Geoweb 

ürünleri detaylarına bakınız.

1
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Presto Jeosistemleri ve yetkili temsilcileri projenizin dizayn 
ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrideki en 
kapsamlı hizmeti sunar.

EKİPMANLAR: 
• Teknik kaynak dosyaları/CD’ler

• Mühendilik analizi / teknik özetler

• İnternet üzerinden spesifikasyon oluşturabilme imkanı

• Örnek projeler ve çalışmalar

• Detaylı uygulama talimatları

HİZMETLER: 
Proje Değerlendirme Hizmeti:  Spesifik proje 
gereksinimlerini analiz eder ve her proje için tavsiye ön 
dizayn sunarız. 

Uygulama Hizmetleri:  Yetkili saha destek uzmanlarımız 
uygulama eğitimleri ve supervizyonluğu için hizmetinizdedir.

Presto Jeosistemleri, toprak stabilizasyon sorunlarınızda 
en iyi çözümleri uygulamanıza yardımcı olmaya kararlıdır.  
Problemlere karşı geliştirdiğimiz çözüme odaklı yaklaşımımız 
her projeye değer katmaktadır.  Uygulamanız için gerekli 
çözümlere ihtiyaç duyduğunuz anlarda sektörün liderlerine 
güvenebilirsiniz.  Yardım için Presto Jeosistemleri veya Presto 
Jeosistemleri’nin yetkili temsilcileri ile temasa geçebilirsiniz.

TAKLİT EDİLEMİYEN KALİTE 
Presto’nin kaliteye olan kararlılığı üretim aşamasında başlar ve 
uygulama safhası ile beraber devam eder. 

• ISO 9001:2001 kalite kontrol sistemi sertifikası sahibidir.

• Yüksek kalitedeki polietilenden üretilen tabakalar istikrarlı ve   
 maksimum kaynak dikişi mukavemeti sunar.

• Malzemeler yerleşmiş jeosentetik sanayisinin yönergeleri   
 doğrultusunda geliştirilmiştir.

• Tabakalar 10 yıllık sınırlı garantimiz altındadır.
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GEOWEB® sistemi ve bileşenleri
Geoweb® sistemi toprağı kontrol altına alıp stabilize etmek 
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sıkıştırma sistemine güvenebilirsiniz.
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malzeme iyileştirmeleri, yenilikçi özellikler, ileri düzey 
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kanıtlanmış uygulama sonuçları ile eşi az görülen ve zor 
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 Boy Hücre Adedi: 18, 21, 25, 29, 34
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GW20V 2.3 m (7.7 ft) ile

2.8 m (9.2 ft)

3.7 m (12.0 ft)  8.3 m (27.3 ft)
GW30V 4.7 m (15.4 ft)  10.7 m (35.1 ft)
GW40V 7.7 m (25.4 ft)  17.8 m (58.2 ft)

Mevcut hücre 
derinlikleri

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

GEOWEB® sistemi standart ölçüleri
Geoweb® tabakaları çeşitli hücre tipleri ve derinlikleri, ve tabaka 
uzunluklarında mevcut olup projenin ihtiyaçlarına uygun en ekonomik 
çözümü sunar.

Taşıyıcı bağlar (tendon), ATRA® ankrajları ve ATRA® yük kısıtlama 
klipsleri farklı mühendislik gereksinimleri için sisteme entegre edilebilir:  

TAŞIMA BAĞI (TENDON)
Taşıma bağları, değişik gerilimleri karşılayabilecek çeşitli tiplerde bulunmaktadırlar 
ve bunlara belirli uygulama durumlarına göre ihtiyaç duyulabilmektedir. Taşıma 
bağlarının kullanım amaçları:
• Yerçekimi kuvvetlerine ve hidrodinamik güçlere karşı ekstra stabilite sağlar

• Özellikle yüksek hızda akışların olduğu veya alt tabaka olarak jeomembran   
 kullanıldığı veya sert toprak/kaya zeminlerin ankraj kazıklarına izin vermediği 
 dik dolgu alanlarında faydalı olur.

entegre sistem bileşenleri

ATRA® ANKRAJLAR
• Presto’nun ATRA® Klipsleri, Geoweb sistemi uygulamalarında 
 zaman ve malzeme açısından tasarruf sağlar.  (1)
 
• ATRA® Ankrajları ½” donatı kazıkları ile kullanıldığında 
 J-kancalı demir sistemine göre daha kolay çakılabildiği için 
 aplikasyon verimini yükseltir. (4)

• Taşıma bağları ve ATRA Ankraj kombinasyonları kayma 
 ve/veya yukarı kaldırma kuvvetlerine karşı koymak için ilave 
 ankrajlama sağlar. (2)

• Ankrajların çakılmasını önemli oranda hızlandırmak için 
 malzeme yelpazemizde bulunan özel ekipmanlardan   
 faydalanılabilir. (5)

ATRA® YÜK KISITLAMA KLİPSİ
ATRA® Klipsleri taşıma bağlarına belirli yük-transfer 
noktalarından bağlandığı takdirde birer yük-transfer             
mekanizması oluştururlar. (3)

Taşıma bağları ve ankrajların tipleri, aplikasyon aralıkları Presto 
Jeosistemlerindeki mevcut analitik metodlar sayesinde belirlenir.

Tabana katman ayırmak amacı ile serilen jeotekstiller ve/veya 
geçirimsiz jeomembran şilteler, jeogridler, erozyon kontrol 
şilteleri, çim takviye hasırları veya çeşitli satıh kaplamalarıww 
diğer bileşenler arasında sayılabilir.

Hücr
e T

ipi

Nom
inal Hücre Alanı ±1%

1. ATRA Klips
2. Taşıyıcı bağlı (tendon) ATRA  
 Ankrajı
3. ATRA Kilitleme Klipsi
4. ATRA Ankrajı
5. ATRA Ankrajı ve özel kazık  
 çakma ekipmanları

Hücre boyu ve derinliği; aplikasyon, problem veya istenilen çözüm 
detaylarına göre belirlenmektedir. Daha fazla bilgi için Geoweb 

ürünleri detaylarına bakınız.

1

3

2
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PRESTO JEOSİSTEMLERİ ’NİN TAAHHÜTÜ – en yüksek kalitede malzemeler ve çözümler sunmak.

kapsamlı ekipmanlar & hizmetler
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TARSU A.Ş. 
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Gayrettepe 34394 Istanbul
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Telephone: +90 212 2756683  Fax: +90 212 2740837 

Direct: +90 212 3560788

www.tarsu.com

Presto Jeosistemleri ve yetkili temsilcileri projenizin dizayn 
ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrideki en 
kapsamlı hizmeti sunar.

EKİPMANLAR: 
• Teknik kaynak dosyaları/CD’ler

• Mühendilik analizi / teknik özetler

• İnternet üzerinden spesifikasyon oluşturabilme imkanı

• Örnek projeler ve çalışmalar

• Detaylı uygulama talimatları

HİZMETLER: 
Proje Değerlendirme Hizmeti:  Spesifik proje 
gereksinimlerini analiz eder ve her proje için tavsiye ön 
dizayn sunarız. 

Uygulama Hizmetleri:  Yetkili saha destek uzmanlarımız 
uygulama eğitimleri ve supervizyonluğu için hizmetinizdedir.

Presto Jeosistemleri, toprak stabilizasyon sorunlarınızda 
en iyi çözümleri uygulamanıza yardımcı olmaya kararlıdır.  
Problemlere karşı geliştirdiğimiz çözüme odaklı yaklaşımımız 
her projeye değer katmaktadır.  Uygulamanız için gerekli 
çözümlere ihtiyaç duyduğunuz anlarda sektörün liderlerine 
güvenebilirsiniz.  Yardım için Presto Jeosistemleri veya Presto 
Jeosistemleri’nin yetkili temsilcileri ile temasa geçebilirsiniz.

TAKLİT EDİLEMİYEN KALİTE 
Presto’nin kaliteye olan kararlılığı üretim aşamasında başlar ve 
uygulama safhası ile beraber devam eder. 

• ISO 9001:2001 kalite kontrol sistemi sertifikası sahibidir.

• Yüksek kalitedeki polietilenden üretilen tabakalar istikrarlı ve   
 maksimum kaynak dikişi mukavemeti sunar.

• Malzemeler yerleşmiş jeosentetik sanayisinin yönergeleri   
 doğrultusunda geliştirilmiştir.

• Tabakalar 10 yıllık sınırlı garantimiz altındadır.
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