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PÂ³yta drogowa - kratownica przestrzenna jest polskim wynalazkiem Andrzeja i Magdaleny Struskich.
 
 Pierwsze testy na grzÂ±skim gruncie torfowym zostaÂ³y wykonane jesieniÂ± w 2007 roku, krÃ³tko po tym pierwsze
prÃ³bne pÂ³yty zostaÂ³y wprowadzone na rynek.
 Nasze rozwiÂ±zanie jest caÂ³kowicie nowatorskim projektem. Nie ma na Â¶wiecie drugiego takiego systemu ktÃ³ry
daje efekt, a jednoczeÂ¶nie w peÂ³ni sprawdza siÃª ekologiczne i jest przyjazne Â¶rodowisku.
 Elementy pÂ³yty drogowej nie zespalajÂ± siÃª z gruntem ale wiÂ±Â¿Â± go w taki sposÃ³b, Â¿e moÂ¿na bezpiecznie
dla Â¶rodowiska i dla ciÃªÂ¿kiego sprzÃªtu po nim jeÂ¼dziÃ¦.
 Co skutecznie umoÂ¿liwia budowanie drÃ³g serwisowych w terenie chronionym bez zniszczenia ekosystemu w tym
degradacji podÂ³oÂ¿a.
  Â Â Â  Lotniskowa StraÂ¿ PoÂ¿arna - Jednostki Ratunkowe i Specjalistyczne
 
 ZostaÂ³y poczynione rÃ³wnieÂ¿ prÃ³by na Lotnisku
 UkazujÂ±ce szeroki zakres zastosowania pÂ³yty Drogowej podczas wyjazdu samolotu za pas startowy i wejÂ¶cia w
grunt niestabilny. Po odpowiednim podÂ³oÂ¿eniu pÂ³yty pod obiekt Â³atwoÂ¶Ã¦ i szybkoÂ¶Ã¦ jego wyciagniÃªcia.
 DoskonaÂ³e i bezkonkurencyjne wÂ³aÂ¶ciwoÂ¶ci techniczne pÂ³yty drogowej majÂ± szeroki zakres funkcjonalnoÂ¶ci
do wykorzystania ich w specjalistycznych jednostkach ratunkowych i logistycznych.      budowa tymczasowych pasÃ³w
startowych na terenach niestabilnych     budowa na lotniskach wojskowych tymczasowych przepustÃ³w     budowa
mostÃ³w i przepustÃ³w na rzekach     budowa drÃ³g dojazdowych w terenie bagnistym bez uszkodzenia podÂ³oÂ¿a i
zniszczenia naturalnego Â¶rodowiska     konstrukcja do zastosowania w ciÃªÂ¿kich warunkach terenowo-rajdowych     
przy wyjazdach z budowy dla oczyszczenia kÃ³Â³ sprzÃªtu ciÃªÂ¿kiego     dla sprzÃªtu budowlanego jako podÂ³oÂ¿e
myjni kÃ³Â³ i podwozia     jako stabilne parkingi rÃ³wnieÂ¿ trawiaste  Â Â Â Â Nagrody i wyrÃ³Â¿nienia:
 
 PÂ³yta Drogowa otrzymaÂ³a wyrÃ³Â¿nienie specjalne w konkursie â€žLiderzy BranÂ¿y Infrastruktury 2009â€•. 
 Nagroda byÂ³a przyznana w dziedzinie za â€žuniwersalny system przestrzennych kratownic stalowych,
sÂ³uÂ¿Â±cy do stabilizacji podÂ³oÂ¿a w transporcie technologicznymâ€•.
 
 OrganizatoremÂ  konkursu jest wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne. Laureaci wyÂ³aniani byli przez
wybitnych specjalistÃ³w spoÂ¶rÃ³d wystawcÃ³w sosnowieckich targÃ³w INFRA-Meeting. KapituÂ³a nagradzaÂ³a firmy i
produkty, ktÃ³re w szczegÃ³lnie istotny sposÃ³b przyczyniajÂ± siÃª do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.
 
 PÂ³yta Drogowa konstrukcji Andrzeja i Magdaleny StruskichÂ  jedynych wynalazcÃ³w tego systemu kratownic
i ich zastosowania zostaÂ³ doceniony za swojÂ± innowacyjnoÂ¶Ã¦.
 
 PÂ³yta Drogowa nawet pod wpÂ³ywem duÂ¿ych ciÃªÂ¿arÃ³w nie grzÃªÂ¼nie w piasku, bÂ³ocie, torfie.
 RÃ³wnieÂ¿ montaÂ¿ kratownic jest niezwykle prosty i nie wymaga specjalnego przygotowania gruntu. Wykorzystanie
kratownic jest wielokrotnego zastosowania. W transporcie szczegÃ³lnÂ± cechÂ± jest Â³atwy montaÂ¿ i demontaÂ¿
kratownic i ich lekkoÂ¶Ã¦. 
 
 Â Â Â Â Produkt Roku
 
 Organizatorem konkursu byÂ³ TopBuilder.
 Nagrody przyznawane zostaÂ³y przez KapituÂ³Ãª, ktÃ³rej przewodniczyÂ³ prof.dr hab.inÂ¿. Kazimierz Szulborski.
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 WrÃªczenie nagrÃ³d odbyÂ³o siÃª 19.01.2010 na MiÃªdzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2010 w
Poznaniu.
 
 Kratownica drogowa, sÂ³uÂ¿Â±ca do stabilizacji grzÂ±skiego gruntu, zostaÂ³ doceniony za jego innowacyjnoÂ¶Ã¦ i
bardzo szerokie moÂ¿liwoÂ¶ci zastosowaÃ±.
 
 Biuro Prasowe
 Konstrukcji MAS
 
 Autorem tekstu jest Magdalena Struska
 
 Opracowany przez nas system drogowy jest publikowany pod nazwÂ± Dura-Track.
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