HÉT HYDROACTIEVE
DAK
E X P E R I M E N T E E L

P L A T F O R M

A N T W E R P E N

MULTIFUNCTIONELE PLAAT
PP - 100 % gerecycleerd
Afmetingen : 600 x 400 x 15 mm
Voorzien van groeven om verschillende
accessoires perfect uitgelijnd te plaatsen

Innovatief systeem voor een
optimaal beheer en gebruik
van regenwater op het dak.
Dit systeem werd ontwikkeld
om oplossingen te bieden aan :
Bouwheren
Architecten
Overheidsinstanties
OASIS biedt oplossingen
voor cruciale ecologische
en stedebouwkundige problemen :
Optimaal waterbeheer en -gebruik op daken.
Verkoeling van stedelijke gebieden
Creatie van multifunctionele ruimtes
op het dak.

HYDROSTOCK®
RETENTIEBEKKEN
100% gerecycleerde HDPE
maximale waterstockage
van 50 l/m².

IRRIG UP
CAPILLAIRE WIEKEN
De microfibre capillaire wieken
zorgen voor een efficient watertransport
van het gestockeerde water tot
de bovenliggende filterlaag.

OASIS : voor elk project een oplossing op maat
Een concept met respect voor uw budget, regelgeving
en technische eisen om van uw dak een multifunctionele
oppervlakte te maken met duurzaam regenwaterbeheer.
Heeft u een project?
Oasis biedt u 4 verschillende mogelijkheden
om uw dak om te toveren :

Groendak of daktuin, urban farming, ...

OASIS : DE VOORDELEN OP EEN RIJ

1_WATERSTOCKAGE

2_IRRIGATIE

3_REGULATIE

Een gesloten netwerk door
de geconnecteerde HYDROSTOCK®
waterretentiebekkens. Deze bekkens
beschermen de dakbedekking tegen
het gestockeerde water, UV-licht en
mechanische beschadigingen.

De capillaire wieken sturen het gebuﬀerde water via de ﬁlter naar het
groendaksusbstraat.

De gepatenteerde debietregelaars
voeren het gebuﬀerde volume water
gecontrolleerd af indien nodig.

FILTER
Niet-geweven geotextiel met hoge
doorlaatbaarheid en scheurweerstand.
De geïntegreerde filter voorkomt
verstopping van de regulator.

Hierdoor kan tot 80% van het
gestockeerde water hergebruikt
worden!
Evapotranspiratie door planten
zorgt voor een natuurlijke verkoeling
van de gebouwen - wat tot een
vermindering van het Urtban Heat
Island eﬀect leidt.

Het constante micro-debiet kan
nauwkeurig ingesteld en berekend
worden van 1 tot 10 l/s/ha.
Onze studiedienst berekent het
optimale aantal regulatoren en
hun inplanting adhv de gewenste
speciﬁcaties.

4_MULTIFUNCTIONALITEIT

FLOW CONTROL
DEBIETREGULATOR
Drijvende debietregulator met extra ingebouwde filter.
Zorgt voor een constant en regelbaar micro-debiet.
Deze regulator zit enkel in afvoerbekkens.

De multifunctionele plaat zorgt
voor een feilloze drainage naar de
HydroStock buﬀerbekkens én vormt
een stabiel, draagkrachtig oppervlak.
Groendaken, terrastegels,
zonnenpanelen, grinddaken,
...OASIS is perfect compatibel
met álle mogelijke toepassingen.
Optimale waterbeheersing en
multifunctionaliteit !

CONNECTOREN
De connectoren zorgen voor de onderlinge verbinding tussen
alle HYDROSTOCK bakken. Hierdoor gedragen ze zich onderling
als ‘communicerende vaten’ en vormen ze een stevig geheel
door ze op elke hoek van de HYDROSTOCK te installeren.

Wandelpaden of terrassen in hout,
betondallen of grind

Ingebouwde ﬁlters zorgen voor een
feilloos functioneren.

Geïntegreerd hekwerk.
Plaatsing zonnepanelen.
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INNOVATIEVE EN MULTIFUNCTIONELE SYSTEMEN VOOR ALLE DAKEN

