
INFILTRAREA ȘI RETENȚIA
APELOR PLUVIALE



Valplast Industrie este unul dintre cei mai mari producători de țevi și fitinguri 
de PVC din România. Valplast Industrie produce o gamă largă de soluții pentru 
canalizare; teava de PVC pentru canalizare, țeavă de puț, țeavă de presiune, 
țevi pentru protecția cablurilor electrice și de telecomunicații și capace din 
materiale compozit - SMC. 
Valplast Industrie este un brand recunoscut, în primul rând, pentru calitatea 
înaltă a produselor.

Calitatea comună a produselor și parteneriatul început cu Otto GRAF 
aduce pe piața din România, soluția completă pentru retenția și infiltarea 
apelor pluviale.

AVANTAJE

Utilizarea în proiecte a sistemelor oferite de Valplast Industrie și Otto 
GRAF aduce următoarele avantaje:

Ÿ  ușurință în manipulare;
Ÿ depozitare facilă pe șantier
Ÿ adâncime mare de instalare;

Ÿ inspectare și curățare foarte ușoară;
Ÿ livrare rapidă datorită stocurilor bine organizate;



Soluții pentru provocările tale
GRAF oferă o gamă largă de produse pentru 
managementul resurselor de apă. GRAF oferă soluții 
locale pentru provocările globale, cum ar fi protejarea 
resurselor de apă sau prevenirea inundațiilor prin 
produse de calitate germană.

Produse ecologice din materii prime reciclate
În proporție de 100%, produsele GRAF sunt realizate din 
materii prime reciclate. Reciclarea internă a materiilor 
prime ne permite să asigurăm o calitate înaltă a 
acestora și să facem toate produsele din lanțul nostru 
extrem de durabile. Toate produsele GRAF sunt 100% 
reciclabile.

Vânzări și servicii la nivel global

Produsele GRAF sunt disponibile în 
întreaga lume. Experianța de 
colaborare cu parteneri din întreaga 
lume asigură cea mai bună asistență 
pentru clien�. Partenerii din peste 70 
de țări și pe de pe toate con�nentele 
ne ajută să dezvoltăm soluții pentru 
piețele locale și să furnizăm suport 
clienților la fața locului.

Apa este afacerea noastră Produsele GRAF ajung 
în toată lumea

„PROIECTE PE 
TOATE CONTINENTELE”.

„PESTE
70 DE ȚĂRI”



Suport pe toată durata
proiectului

Timp scurt de răspuns - de la proiectul inițial
până la cotație.

Gasirea celor mai bune soluții pentru toate 
tipurile de bazine - retenție sau infiltrare.

Proiectare conform normelor și regurilor 
în vigoare.

Verificare pentru riscuri de inundații.

Desene CAD pentru palnurile de amplasament.

Asistență pentru evaluarea permeabilității solului.

Soluții alternative pentru toate 
cerințele dumneavoastră.

Posibilitatea de instruire în cadrul GRAF sau la
partenerii locali.

Reprezentanții locali oferă cele mai rapide 
răspunsuri pentru problemele dumneavoastră.

Training pentru dimensionare și gasirea celor
mai bune moduri de utilizare.

TIMP DE RĂSPUNS RAPID

CONSILIERE PLANIFICARE LOGISTICĂ

INSTRUIRE EXCELENȚĂ SUPORT

Cunoștințe vaste și schimb de experiență. Cunoștințe vaste și schimb de experiență.

Asistență rapidă pentru posibilele întrebări sau
probleme apărute.

Produse de cea mai înaltă calitate completate
de urmărirea satisfacției clienților.
Certificări disponobile imediat pe site-ul
www.graf.info și www.valplast.ro.

Timp de livrare rapid - 99% dintre produsele
GRAF sunt în stoc.

Stocare optimizată - produse stivuibile -  pentru 
depozitare facilă și costuri de transport reduse.
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EcoBloc Inspect
smart family

Întotdeauna soluția adecvata pentru cerințele 
dumneavoastră

EcoBloc Inspect smart beneficiază de un design avansat. Prin 
urmare, elementele sale sunt deja accesibile în versiunea de bază 
SLW 60. Pentru aplicații cu cerințe de rezistență superioară puteți 
u�liza varianta plus sau ultra

EcoBloc Inspect
smart

Modulul standard SLW60 echipat cu o 
fereasta mare incorporată și cu o 
adâncime maximă de instalare de până 
la  5m.

EcoBloc Inspect
smart plus

Modul ranforsat pentru un volum 
ridicat de trafic și o adâncime de 
instalare maximă de până la 6m.

EcoBloc Inspect
smart ultra

Modul cu performanțe și solicitări 
ridicate. Instalare la o adâncime de 
până la 7.5 m. Se pot face instalări la 
adâncimi mai mari în funcție de 
cerințe.
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Prezentare generală
a sistemului

Economie de spațiu pentru transport

Designul patentat al produsului asigură un important avantaj 
logis�c de la transportul mărfurilor până la depozitarea acestora în 
șan�er.

EcoBloc Inspect
smart

EcoBloc Inspect Flex
plăci de capăt

Piesă telescopică pentru
trafic pietonal sau auto, 
inclusiv, de mare tonaj 

Piesă telescopică pentru
autovehicule  

Piese intermediare
DN 600

Filtru
DN 600

EcoBloc Inspect smart
placă de bază

Capăt de aerisire, geotex�l
și elemente de legătură

EcoBloc placă adaptoare

EcoBloc Inspect
smart plus modul vizitare

Placă de bază EcoBloc
Inspect smart

Vario 800 flex, �p 1 

Vario 800 flex, �p 2 

Vario 800 flex,
set bază/placă acoperire 

EcoBloc Inspect
smart plus

EcoBloc Inspect
smart ultra

Accesorii
module

Accesorii
cămin



EcoBloc Inspect smart
Noua generație de module GRAF

Economie de spațiu

Designul patentat al produsului oferă avantaje logis�ce. În special 
acolo unde spațiul de depozitare pe șan�er este limitat, spre 
exemplu în zonele urbane unde sunt san�ere mari. Acest fapt duce 
la o econmie considerabila de costuri.

Pot fi inspectate și curățate

Bazinul de infiltrare poate fi verificat prin canalul de 
inspecție standard. Cu ajutorul benzii integrate, EcoBloc 
Inspect smart poate fi inspectat cu ajutorul sistemelor 
inteligente cu cameră. Toate produsele EcoBloc Inspect 
smart pot fi curățate cu apă la presiune înaltă. 
Toate acestea au fost confirmate în cadrul unor teste 
realizate de către - IKT - Ins�tutul German pentru 
Infrastructură Subterană.

Montaj ușor și rapid

Modulele EcoBloc Inspect smart sunt proiectate pentru a fi 
ușor de instalat cu minimum de efort. Fiecare modul 
cântărește aproxima�v 10 kg iar forma sa este ușor montat 
și transportat. Sistemul simplu de asamblare, cu un singur 
click, permite o montare rapidă cu foarte puțin efort.

Construite pentru a rezista
zeci de ani

Sustenabilitatea începe cu un 
design durabil al produsului. 
EcoBloc Inspect smart sunt 
concepute să aibă o durată de 
viață de cel pu�n 50 de ani.

Performanțe foarte bune 
pentru infiltrare

Modulele sunt închise numai cu 
plăci de capăt la exterior. În 
interior, designul deschis al 
produsului asigură performanțe 
ridicate de infiltrare a apei și o 
inspecție facilă.

Conectări cu diametru de 
până la DN 600

Plăcile de capăt ale EcoBloc Inspect 
smart oferă conexiuni de la DN 100 
până la DN 250. Pentru diametre 
mari se pot folosi plăcile adaptoare 
opționale.

Modul pentru cămin de 
inspecție
EcoBloc Inspect smart plus permite 
folosirea unui cămin de inspecție în 
cadrul sistemului de înfiltrare.

Adecvat pentru aplicații 
speciale
 
Înteriorul modulelor asigură 
distribuția op�mă a sarcinii, făcând 
din EcoBloc Inspect smart produsul 
perfect pentru o încărcătură de 
mare tonaj. În plus, aplicațiile 
speciale și cu sarcină mare pot fi 
realizate folosind modelele plus și 
ultra.



Distribuția sarcinii
Ver�cal

Designul patentat al modulelor oferă caracteris�ci de 
stabilitate ideale

Designul EcoBloc Inspect smart, plus și ultra este op�mizat pentru a 
fi u�lizat ca structură subterană pentru infiltrarea și retenția apelor 
pluviale. Structura interioară a modulelor op�mizează distribuția 
fortelor iar pilonii unidirecționali distribuie uniform și precis sarcina 
în întreg sistemul.

Mul�plicare

Dispunerea modulelor într-un sistem EcoBloc Inspect smart oferă și 
un avantaj de stabilitate în ceea ce privește rezistența laterală. 
Modelul și distribuția/dispunerea uniformă conferă rezistență 
întregii structuri de infiltrare nefiind intrerupte în niciun punct.

Fiecare strat oferă o structură adecvată punții la aceleași intervale 
pentru rezistența laterală. Acesta este un avantaj deosebit în 
situațiile de instalare la adâncime, atunci când pot apărea presiuni 
laterale destul de mari. 

În cazul modelelor conice „în oglindă”, pot apărea sarcini 
mai mari care se pot reduce doar prin creșterea grosimii 
de perete a produsului.

Elemente convenționale pentru
sisteme de infiltrare

EPrincipiul EcoBloc Inspect
smart

Fiecare coloană de susținere conică din sistemul GRAF 
EcoBloc Inspect smart este susținută de următorul strat 
fără a provoca o presiune sumplimentară pe piloni.



Inspectabil și posibilitatea de curățare

Capacitatea de inspecție și curățare a fost 
testată și cer�ficată de Ins�tutul 
independent de testare IKT din 
Gelsenkirchen - Germania.

EcoBloc Inspect smart 
și cămin de vizitare

Dispunerea canalelor de inspecție

Canalele de inspecție permit o curățare și o inspecție 
completă a întregului sistem de infiltrare. În acest scop, 
canalele de inspecție trebuie să fie paralele cu partea 
lungă a sistemului de infiltrare și să formeze un tunel 
con�nuu. Accesul se face de obicei, prin intermediul 
căminelor de vizitare smart plus.

Întreg sistemul face ca accesul să fie ușor prin sistemul 
central de vizitare. Structura internă deschisă a 
sistemului EcoBloc Inspect smart permite o iluminare 
foarte bună și îmbunătățește modul de inspectare al 
întregului sistem.

Curățarea moduleleor de infiltrarea

În plus față de inspecție, prin canalul de inspecție se 
poate curăța întreg sistemul. Pentru asta, roboții de 
curățare sunt introduși prin căminul de inspecție sau prin 
conexiunlie acestora. De obicei, spălarea se face o 
singură dată de la un capăt la altul al sistemului pe 
intreaga sa lungime, iar apa subpresiune curăță murădia 

și resturile, cum ar fi sedimentele sau alte reziduri căre 
caămine de vizitare de unde sunt aspirate cu ajutorul 
vidanjelor sau a altor sisteme de curățare a canalizării. 
Prin acest mod se permite spălarea longitudinală a 
sistemului. În general, nu este necesară spălarea 
sistemului dacă unitățile de filtrare au fost montate și 
întreținute corect.

TEST REALIZAT

CONFORM DIN 19523



EcoBloc Inspect smart
Prezentare generală

EcoBloc Inspect smart 

EcoBloc Inspect smart 

Părțile laterale ale EcoBloc Inspect smart

EcoBloc Inspect smart - placă de bază

EcoBloc Inspect smart plus EcoBloc Inspect smart ultra

EcoBloc Inspect smart ultra

EcoBloc accesorii

Elemente de legătură EcoBloc

Aerisire

Adaptor EcoBloc

GRAF - Tex geotex�l

Pentru conectarea orizontală a mai multor
module/plăci de bază între ele.

DN 100, inclusiv teavă de conectare

Conectări mai mari de DN250 pot fi 
implementate folosind placa adaptoare. 
Accesorii incluse.

DN 100 / DN 150

DN 200 / DN 250

DN 300 / DN 450 / DN 500

Pentru instalarea modulelor EcoBloc 
se vinde la metru, lățime rola 2,5 m

Se vinde la metru, lățime rola 5 m

DN 600

DN 150/200, inclusiv teavă de conectare

Produs nr. 402015

Produs nr. 402018

Produs nr. 402020

Produs nr. 402025

Produs nr. 369017

Produs nr. 369046

Produs nr. 402037

Produs nr. 402036

Produs nr. 402033

Produs nr. 402040

Produs nr. 231007

Produs nr. 231002

10 buc

25 buc

50 buc

200 buc

EcoBloc Inspect smart plus
Potrivit pentru încărcare HGV
de mare tonaj până la SLW60

Potrivit pentru încărcare HGV
de mare tonaj peste SLW60 și instalare la adâncime

Potrivit pentru încărcare HGV
de mare tonaj până la SLW60

96% coeficient de încărcare 95% coeficient de încărcare95% coeficient de încărcare
poate fi inspectat poate fi inspectatpoate fi inspectat
poate fi spălat cu presiune înaltă poate fi spălat cu presiune înaltăpoate fi spălat cu presiune înaltă

Modul standard pentru stocarea volumelor 
mari mari de apă pentru o instalare normală.

Lateralele unui sistem EcoBloc Inspect smart sunt închise cu ajutorul unor plăci de capăt. 
Acestea oferă conexiuni DN100/125/150/200/250 supliementare.

Placă de bază pentru construirea unui sistem care u�lizează familia EcoBloc Inspect smart.

Modul ranforsat pentru stocarea volumelor mari de apă 
folisit  pentru instalare la adâncime mică sau mare.

Modul de inaltă performanță pentru stocarea volumelor 
mari de apă cu instalare la adâncimi foarte mari.



Sistemul căminului
EcoBloc Inspect smart plus și Vario 800 flex

Poate fi poziționat oriunde

Fără săpături suplimentare

U�lizarea căminului pentru admisie
cât și pentru inspecție 

Direcția de montare vizibilă 
pe placa de bază a căminului 

ACCESORII PENTRU

CĂMIN PAGINA 20

Capac telescopic

Conectare până la DN 250*

400 mm

smart plus smart plus ultra

600 mm

până la DN 400

Cămin EcoBloc Inspect
smart plus

Cămin Vario flex

Compa�bilitate

Posibilitate de
inspecție transversală

*Prin modului de colectare până la DN 300 și cu o placă de adaptare până la DN 600.

U�lizabil ca un 
cămin de scurgere

Sistem integrat 
al căminului

Pas liber
Etanșare

Modul
DN 600

Extensie

Placă acoperire

Placă de bază

Posibilitate de ro�re la 360° Posibilitate de ro�re la 360°

°°

Placă de acoperire a căminului EcoBloc Inspect smart
Componentă universală care face conexiunea superioară la toate 
căminele EcoBloc Inspect smart plus.

Vario 800 Flex �p 1
Modul pentru unul sau mai multe nivele ale  sistemuluiEcoBloc

Vario 800 Flex �p 2
Modul pentru doua sau mai multe nivele ale  sistemuluiEcoBloc

Vario 800 Flex, set placă de bază/acoperire
Placă de bază și acoperire pentru Vario 800 flex

Set placă de bază și placă acoperire

Modul EcoBloc Inspect smart plus
Modulul ranforsat pentru implementarea volumelor
mari de stocare a apei la adâncimi mici și medii.

Părți laterale ale EcoBloc Inspect smart
Părțile laterale ale unui sistem EcoBloc Inspect smart sunt 
închise cu ajutorul unor plăci de capă. Conexiuni suplimetare DN 
100/125/150/200/250

Placă de acoperire a căminului EcoBloc
Inspect smart

gri

gri

gri



Accesorii pentru cămin
EcoBloc Inspect smart plus și Vario 800 flex

Capac din plas�c cu telescop-mini
Capac potrivit pentru trafic pietonal.
Culoare: verde gazon

Capac din plas�c cu telescop-maxi
Capac potrivit pentru trafic pietonal.
Culoare: verde gazon

Pachet scurgere 1
Include deversor de urgență DN 200, 
etanșare specială DN 100, drenaj DN 100 
și teavă PE-HD pentru sudare 
geomembrană

Pachet scurgere 4
Include deversor de urgență DN 200,  
drenaj DN 200 și teavă PE-HD pentru 
sudare geomembrană

1. S�vuibile
Pentru economisi spațiu în �mpul 
transportului și depozitării, modelul 
Vario 800 po� fi s�vuite, ele intrând 
unul în altul. Acest lucru reduce 
costurile de transport, depozitare și 
duce la  reducerea emisiilor de CO2.

2. Instalare rapidă
Cele patru elemente care formează 
modulul se conectează foarte simplu 
în doar câțiva pași. Înălțimea 
rezervolului EcoBloc poate fi ajustată 
foarte ușor. 

3. Gata de pus în operă
Restul accesoriilor GRAF pot fi, acum, 
adăugate sistemului Vario 800. 

Pachet scurgere 5
Include deversor de urgență DN 315 și 
teavă PE-HD pentru sudare geomembrană

Pachet scurgere 2
Include deversor de urgență DN 200, 
etanșare specială DN 150, drenaj DN 150 
și teavă PE-HD pentru sudare 
geomembrană

Pachet scurgere 3
Include deversor de urgență DN 200, 
etanșare specială DN 200, drenaj DN 200 
și teavă PE-HD pentru sudare 
geomembrană

Capac pentru trafic intens cu telescop
Capac potrivit pentru trafic greu intens.
Culoare: nergu potrivit pentru inele beton

Sistem cu capac pentru inel beton
Include capac din beton inel de susținere
și sifon

Sistem cu capac pentru inel beton
Include capac din beton inel de susținere
și sifon

Coș filtrare DN 600
Din oțel inoxidabil, ochiul de plasă 0,75 mm

Modul DN 600 
Inclusiv garnitură profilată pentru capacul cu 
telescop.
Conexiuni DN 150/200/250/300

Racord 1000 DN 600
Conxiuni DN 200, inclusiv garnitură pentru 
telescop; pentru adâncimi mai mari de instalare, 
piesa poate fi tăiată la 750 sau 500.

Racord 1000 DN 600
Cu racorduri DN 200, inclusiv garnitură profilată  
pentru capac cu telescop; pentru adâncimi mai 
mari de instalare, piesa poate fi tăiată la 750 sau 
500.

Extensie
Cu ajutorul extensiei se poate ridica nivelul 
ansamblului cu 300 mm.

Capac din fontă cu telescop
Capac potrivit pentru trafic auto
Clasă B, culoare negru

Capace Accesorii pentru sistemul Vario 800 flex

Componente

Produs nr. 371010 Produs nr. 371011

Produs nr. 369005

Produs nr. 369003 Produs nr. 369000

Produs nr. 369006 Produs nr. 369007

Produs nr. 371021

Produs nr. 340148

Produs nr. 340149
Produs nr. 340147

Produs nr. 340523 Produs nr. 330360

Produs nr. 371015
Produs nr. 371016

Produs nr. 371003

Produs nr. 371020

rezistență la autovehicule de mare tonaj (camion)

rezistență la autovehicule



Montaj

EcoBloc Inspect smart EcoBloc Inspect smart plus EcoBloc Inspect smart ultraEcoBloc Inspect smart, EcoBloc Inspect smart plus 
și EcoBloc Inspect smart ultra pot fi montate în 
zonele de trafic până la o sarcina de SLW 60 
(maximum 60 de tone).
Se pot monta și în zone cu sarcini mai mari în urma 
aprobărilor și consultării GRAF. Pentru obținerea 
aprobărilor se vor vedea parametrii de instalare 
specifici proiectului. 

Sunt posibile sarcini mai mari, în special cu 
EcoBloc Inspect smart plus sau EcoBloc 
Inspect smart ultra.

1) Can�tatea minimă de pământ pentru realizarea 
acoperirii se face conform cerințelor naționale și 
internaționale în funcție de măsurătorile efectuate în 
prealabil. Se pot oferi mai multe detalii, specifice 
fiecărui proiect în parte.

2) Instalare la adâncimi sub 5 m (EcoBloc Inspect 
smart) sau 6 m (EcoBloc Inspect smart ultra 7,5 m). 
Se pot face instalări și la adâncimi mai mari după 
consultarea proiectului și a necesităților.

În cazul instalărilor la 
adâncimi mai mari este 
necesară consultarea 
tuturor parametrilor 
din proiect.

Materiale și construcție

Materialul de umplere și săpătura, propriu-zisă, se 
face în conformitate cu indicațiile standardelor. 

Modul de instalare se stabilește în cadrul proiectului 
cu sprijinul consultanților GRAF și Valplast Industrie.



Dimensionarea conectoarelor Model de instalare

n = lățimea în bucăți

Este posibilă orice
mărime

EcoBloc Inspect 
smart

Z 
m

ax
. d

e 
st

ra
tu

ri

* Se pot pune mai multe straturi (layere) în funcție de proiect și în urma consulărilor.

Z 
n

r.
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e 
st

ra
tu

ri

EcoBloc Inspect 
smart plus

EcoBloc Inspect 
smart ultra

m = lungimea în bucăți

z = numărul de straturi

Z = numărul de straturi

Calcularea numărului de conectori necesari
CFiecare parte de contact a celor două elemente de infiltrare EcoBloc Inspect smart sau a plăcilor de bază 
este fixată cu un conector. Can�tatea de conectori necesară poate fi calculată cu ajutprul formulei de mai 
jos. Modulele sunt fixate pe fiecare strat (layer) în parte.

Stabilirea numărului de straturi [  ]z
Numărul de straturi pentru sistemele care u�lizează EcoBloc Inspect smart este relevant pentru calcularea 
conectorilor necesari. Pe lângă numărarea conectorilor de pe fiecare strat, modulele suprapuse sunt 
numărate ca straturi separate. 



Dimensionarea geotex�lului Dimensionarea aerisirii

Ven�larea prin capătul de aerisire

AERISIRI

DN 100 - DN 200 PG 14

Instalarea geotex�lului
Can�tatea necesară de geotextol în metrii pătrați poate fi calculată cu ajutorul formulei de mai jos. Aceasta 
permite o suprapunere necesară de 0,3 m între foliile de geotex�l. Formula ia în cosiderare, de asemenea, 
o lățime a foliei de geotex�l de 5 m și permite o marjă de 20% de suprapunere

Aerisire prin capacul cu fante
Alterna�v, sistemul poate fi ven�lat prin intermediul capacului căminului. 

w = lățime

h = înălțime
l = lungime

Primul strat 5 m

*Această valoare trebuie rotunjită la următorul număr întreg.

Al doilea strat 5 m

Aerisirea bazinului
Pe măsură ce bazinul se umple cu apă, spațiul de stocare 
este ocupat de aceasta. Aerul din intreg sistemul trebuie 
să iasă căt se poate de repede. Aerul poate patrunde în 
sol, prin conducta de alimentare, sau separat printr-o 
aerisire conectată separat. Țevile de conectare separate 
ar trebui montate, de preferință, în zone verzi care nu 
sunt supuse traficului. Conform DIN 1986-100, este 

permis un grad de umplere până la 0,7 pentru apa de 
ploaie din conducta colectoare. Suprafețele secțiunii 
transversale pentru aerisire separate sunt specificate 
corespunzător.
Secțiunea transversală totală a țevii de aerisire separată 
trebuie să fie de 30% din cea a țevii colectoare. 



Studiu de caz
Centru de schi acoperit, Oslo (Norvegia)

Centru de schi acoperit, Oslo (Norvegia)

Apele pluviale de pe acoperiș și din parcări sunt direcționate către un bazin de retenție.
Apele sunt inmagazinate temporar și apoi evacuate într-un râu.

Rezumat

Produse

Tip aplicație

Capacitate stocare

Suprafața de colectare

Specificații

EcoBloc Inspect smart plus

Retenție

885 m³ 

51.000 m² suprafață acoperiș și aproxima�v 2.000 m² parcare 

72,8 m x 7,2 m x 1,69 m;
3 intrări DN 500, 3 scurgeri DN500 conectate la căminul de control al debitului;
Sistem de ges�onare a apelor pluviale pentru una dintre cele mai mari săli
de schi acoperite din lume.

Posibilități mul�ple de conectare
Pentru proiectul din Oslo au fost realizate conexiuni DN 500 
folosindu-se plăci adaptoare DN 300 la DN 500. Un total de șase 
adaptoare au fost instalate asigurând un flux foarte bun de 
distribuție de intrare și ieșire la cămine.

Logis�că
Designul op�mizat al modulelor EcoBloc Inspect smart reduce, 
semnifica�v, volumul de transport precum și spațiul ocupat pe 
șan�er. Toate componentele necesare, inclusiv accesoriile au fost 
livrate cu patru camioane.

Acces integrat
Au fost instalate cămine EcoBloc Inspect smart și Vario 800 care 
asigură accesul pentru întreținere și inspecție pentru intreg 
sistemul EcoBloc Inspect smart.

Zone conectate 
Toată apa de ploaie colectată de pe acoperiș și din zonele din jurul 
sălii de schi alimentează sistemul EcoBloc Inspect smart de unde, 
apa pluvială este eliberată în mod controlat. 



Apa curată este una dintre cele mai 
importante resurse. GRAF dezvoltă, 
produce și comercializează o gamă ex�nsă 
de produse pentru ges�onarea apei. GRAF 
oferă soluții la provocările globale precum 
protejarea cursurilor de apă sau 
prevenirea inundațiilor, toate acestea prin 
calitatea �pic germană.

Produsele GRAF sunt exportate în peste 70 
de țări din intreaga lume. În ciuda faptului 
că este foarte ac�v în toate țările, GRAF 
investește în mod constant în sediul său 
central din Teningen. Prin construirea 
centrului pentru materii prime din 
Herbolzheim, GRAF își ex�nde din ce în ce 
mai mult rădăcinile.

Sediul central din Teningen, lângă Freiburg (Germania), unitatea de producție și depozitul. Centrul dedicat materiilor prime din Herbolzheim (Germania).

Dachstein (Franța) - producție și depozit

Perth (Australia) - producție și depozit

Skierniewice (Polonia) - producție și depozit

GRAF - soluții pentru provocări globale

Ac�v în peste 70 de țări,
cu rădăcini în Germania

Producție sustenabilă

Produsele GRAF sunt 100% reciclabile și 
sunt proiectate pentru a avea o viață cât 
se poate de lungă. Acest lucru asigură 
u�lizarea a cât mai puținor resurse și 
reducerea la minimum a impactului 
asupra mediului. Încă din etapa de 
dezvoltare a produselor, GRAF acordă o 
atenție sporită proiectării durabile a 
produselor. De-a lungul anilor de cercetare 
intensivă, GRAF a reușit să înlocuiască 70% 
din materiile prime u�lizate în producție 
cu produse reciclate - fără a compromite 
calitatea produselor. Acest lucru 
îmbunătățește protecția sporită pe care 
GRAF o acordă mediului. Sustenabilitatea 
este. de asememea, extrem de importantă 
în �mpul procesului de fabricație. De 
exemplu, căldura reziduală rezultată din 
producție este u�lizată pentru a încălzi 
facilitățile de producție și depozitul. 

De la pionier la lider de piață

GRAF are peste 50 de ani de experiență în 
dezvoltarea și fabricarea de produse din 
plas�c de cea mai înaltă calitate. 
Compania a lansat primele sale butoaie 
pentru apă de ploaie în anul 1974 cu 
sloganul: „Apa de ploaie este gra�s” și, în 
scurt �mp, a început să comercializeze și 
alte produse de colectare a apei de ploaie.
Soluțiile inovatoare și ușor de u�lizat 
oferite de GRAF pentru ges�onarea apei 
au transformat de atunci compania într-un 
furnizor de top în Europa pentru acest �p 
de sisteme.

Calitatea este pe primul loc

GRAF u�lizează instalații de producție 
de ul�mă generație. Un standard de 
calitate în producție este punctul de 
plecare, esențial, pentru produse 
unice. Asigurarea calității și un nivel 
ridicat de automa�zare garantează o 
fiabilitate maximă în producție. 
Datorită standardului nostru ridicat de 
calitate oferim o garanție de până la 
15 ani pentru produsele GRAF.

Partener al produselor speciale 
pentru piața construcțiilor

Marca GRAF înseamnă gama exclusivă 
dedicată comerțului de produse speciale 
ale O�o Graf GmbH

Compania se mândrește cu faptul că 
lucrează în parteneriate cu toți 
comercianții pentru a sprijini diverse 
grupuri țintă, cum ar fi companiile de 
grădinărit/amenajări 
peisagis�ce/construcții sau proiectanți

Suport în întregul proces

Toate companiile implicate într-un proiect 
de construcție trebuie să colaboreze în 
mod direct și pragma�c - în special în cazul 
întreprinderilor de mare anvergură. Echipa 
de proiect GRAF oferă un sprijin valoros 
pentru as�el de proiecte, de la planificare 
și asistență pentru obținerea aprobărilor 
până la logisitca funcțională a șan�erului și 
consultanță la fața locului. 

Capacitate de livrare de 99%

Produsele GRAF sunt exportate în întreaga 
lume. O logis�că inteligentă și un nivel 
ridicat al stocurilor asigură o 
disponibilitate imediață și răspunsuri 
rapide chiar și în perioadele cu cereri 
foarte multe. 

Avantajele colaborării cu GRAF

Ÿ Gamă specializată exclusivă
Ÿ Strategie de vânzări transparentă
Ÿ Suport pe întreaga durată a procesului 

de achiziție și punere în operă
Ÿ Management de brand consecvent
Ÿ Asistență de marke�ng



Valplast Industrie SRL
Bd. Preciziei nr.9
sector 6, Bucureș�
602202

O�o GRAF GmbH
Kunststoffeerzeugnisse
Carl-Zeiss-Strabe 2-6
DE-79331 Teningen
Niemcy

Tel: +49 7641 589-0
Fax: +49 7641 589-50
mail@graf.info
www.graf.info

Tel: +40 021 317 91 72
Fax: +40 031 602 550
office@valplast.ro
www.valplast.ro

COLECTAREA APELOR PLUVIALE

MANAGEMENTUL APELOR PLUVIALE

SOLUȚII DE TRARATE A  APELOR UZATE

SEPARATOARE

SEPRODUSE DE GRĂDINĂ ȘI
CONTAINERE MULTIFUNCȚIONALE

Soluții de colectare a apei pluviale
Pentru mai multe informații despre 
soluții de colectare a apei pluviale 
solicitați catalogul nostru.

Important:
Informațiile privind produsele și sistemele 
din acest catalog pot fi modificate sau pot 
conține erori.
Imaginile și fotografiile sunt cu termen de 
prezentare.
Documentația tehnică este cea care verifică 
și cer�fică solicitările dumneavoastră. Fișele 
tehnice se pun la dispoziție în orice 
moment.
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