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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmoPRÙLEZ Ø 600
dernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých desek podle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
PLÁŠT
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné zvìtšení základních rozmìrù
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který
prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1
ROZMEROVÁ DISPOZICE
A

VÝSKA SACHTY

PROVEDENÍ

VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 110 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PRUMER SACHTY

PROVEDENÍ

B

(2 ŽEBRA)

VÝSKA SACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

2 ŽEBRA
(OBRUÈE)

PRUMER SACHTY

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

2020

VŠR 1

A

(základní provedení)

4 870,-

VŠR 1

B

(provedení s dvìmi žebry)

5 220,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkoPRÙLEZ Ø 600
VÍKO
vého uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoPLÁŠT
ZEBRA
vých desek podle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
PRO POTRUBÍ
32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøíSPODNÍ
padné zvìtšení základních rozmìrù
ZEBRA
je možné provésti dle
individuelních
CELKOVÝ POHLED
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2

VÝSKA SACHTY

ROZMEROVÁ DISPOZICE
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 120 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PRUMER SACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 2
2020

5 850,-

2 ŽEBRA
(OBRUÈE)
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 3
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkoPRÙLEZ Ø 600
vého uzávìru a vodomìru vèetnì
VÍKO
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoPLÁŠT
vých desek podle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
ZEBRA
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøíPRO POTRUBÍ
padné zvìtšení základních rozmìrù
ZEBRA
je možné provésti dle
individuelních
požadavkù
zákazníka.
Prùmìry
vstup a
CELKOVÝ POHLED
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce..
OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
2020

Vodomìrnou šachtu v úpravì proti pùsobení spodní vody (je dodávána se zpevòovacími žebry) ,
je nutné pøibetonovat k základové desce.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 3

VÝŠKA ŠACHTY

ROZMEROVÁ DISPOZICE
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 120 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 160 cm
VCETNE PRULEZU

PRÙMÌR ŠACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 3
2020

6 100,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 4
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
PRÙLEZ Ø 600
VÍKO dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873
PLÁŠT
1
a
15013
ÈSN EN ISO
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná oválná jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Pøístup do šachty
DNO
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
ZEBRA
mm a výšce
200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm.
SPODNÍ
Odlišné umístìní prostupù a pøípadné
VSTUP resp. VÝSTUP
zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
ZEBRA
POTRUBÍ
je možné provésti dle
individuelních
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
CELKOVÝ POHLED
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
Vodomìrnou šachtu v úpravì proti pùsobení spodní vody (je dodávána se zpevòovacími žebry) ,
2020
je nutné pøibetonovat k základové desce.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 4

VÝSKA SACHTY

ROZMEROVÁ DISPOZICE

ŠÍØKA ŠACHTY

A
LK
É
D

CH
A
S

VNITRNI SIRKA SACHTY 85 cm
VNITRNI DELKA SACHTY 140 cm
VNEJSI SIRKA SACHTY 105 cm
VNEJSI DELKA SACHTY 160 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

TY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 4
2020

7 350,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 5
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkoPRÙLEZ Ø 600
vého uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. VodoVÍKO
mìrná šachta je vyrobena pomocí nejmoZEBRA
dernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873
1
a
15013
ÈSN EN ISO
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsPLÁŠT
ná jímka odolávající tlaku zásypového
betonu. Pøístup do šachty je umožnìn
prùlezem o prùmìru 600 mm
a výšce
200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm.
DNO
Odlišné umístìní prostupù a pøípadné
VSTUP resp. VÝSTUP zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
SPODNÍ
POTRUBÍ
je možné provésti dle
individuelních
ZEBRA
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

2020

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
Vodomìrnou šachtu v úpravì proti pùsobení spodní vody (je dodávána se zpevòovacími žebry) ,
je nutné pøibetonovat k základové desce.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 5

VÝŠKA ŠACHTY

ROZMEROVÁ DISPOZICE

DÉ
LK
A

ŠA
CH
TY

ŠÍØKA ŠACHTY

VNITRNI SIRKA SACHTY 80 cm
VNITRNI DELKA SACHTY 120cm
VNEJSI SIRKA SACHTY 100 cm
VNEJSI DELKA SACHTY 140 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 160 cm
VCETNE PRULEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 5
2020

9 590,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 6
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmoPRULEZ 600
dernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých desek podle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 5 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
PLÁŠT
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 200 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné zvìtšení základních rozmìrù
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který
prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
2020

REALPLAST
SPOLEÈNOST

321 622 064

S

ÈESKÝ
RUÈENÍM

www.azrealplast.cz

BROD

OMEZENÝM

e-mail: mocrealplast@seznam.cz

VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 6
ROZMEROVÁ DISPOZICE
A

VÝSKA SACHTY

PROVEDENÍ

VNITRNI
SACHTY 120 cm
VNEJSI
SACHTY 130 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PRUMER SACHTY

PROVEDENÍ

B

(2 ŽEBRA)

VÝSKA SACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

2 ŽEBRA
(OBRUÈE)

PRUMER SACHTY

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

2020

VŠR 6

A

(základní provedení)

6 390,-

VŠR 6

B

(provedení s dvìmi žebry)

6 760,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 7
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
PRULEZ 600 x 250
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých segmentu dle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
SEGMENTOVY
zásypového betonu. Pøístup do šachty
PLÁŠT
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 250 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
mm. Odlišnéumístìní prostupù a pøípadné
zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který
prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 7
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VÝSKA SACHTY

SAMONOSNÁ ŠACHTA
VNÌJŠÍ Ø ŠACHTY 120 cm
VNITØNÍ Ø ŠACHTY 100 cm
PRÙLEZ Ø 60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VÈETNÌ PRÙLEZU

PRUMER SACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 7

2020

11 590,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 8
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
PRULEZ 600 x 250
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých segmentu dle ÈSN EN ISO 1873
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku
SEGMENTOVY
zásypového betonu. Pøístup do šachty
PLÁŠT
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 250 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
mm. Odlišnéumístìní prostupù a pøípadné
zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsype zeminou s prùbìžným mírným
hutnìním.
V pøípadì výskytu spodní vody v místì osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v pøípadì osazení
v pojezdových místech.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 8
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VÝSKA SACHTY

SAMONOSNÁ ŠACHTA
VNÌJŠÍ Ø ŠACHTY 140 cm
VNITØNÍ Ø ŠACHTY 120 cm
PRÙLEZ Ø 60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VÈETNÌ PRÙLEZU

PRUMER SACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 8

2020

13 400,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 9
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. VodoPRULEZ 600 x 250
mìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových segmentu dle ÈSN EN ISO 1873
VÍKO
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná
jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 250 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
SEGMENTOVÝ
mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné
PLÁŠT
zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
DNO
je možné provésti dle
individuelních
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù
zákazníka.
Prùmìry
vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsype zeminou s prùbìžným mírným
hutnìním.
V pøípadì výskytu spodní vody v místì osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v pøípadì osazení
v pojezdových místech.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 9
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VÝSKA SACHTY

SAMONOSNÁ ŠACHTA

ŠÍ

ØK
A

A
LK
DÉ

DÉLKA ŠACHTY 130 cm
ŠÍØKA ŠACHTY 100 cm
PRÙLEZ
60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VÈETNÌ PRÙLEZU

TY
H
C
ŠA

ŠA
CH
TY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 9

2020

16 380,-
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 10
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
dalšího manipulaèního uzávìru. VodoPRULEZ 600 x 250
mìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových segmentu dle ÈSN EN ISO 1873
VÍKO
1
a
ÈSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavøená vodotìsná
jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Pøístup do šachty
je umožnìn prùlezem o prùmìru 600
mm a výšce 250 mm. Tento prùlez
je standardnì opatøen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
SEGMENTOVÝ
mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné
PLÁŠT
zvìtšení zákl. rozmìrù vodomìrné šachty
DNO
je možné provésti dle
individuelních
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavkù
zákazníka.
Prùmìry
vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je tøeba specifikovat
pøi objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsype zeminou s prùbìžným mírným
hutnìním.
V pøípadì výskytu spodní vody v místì osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v pøípadì osazení
v pojezdových místech.
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VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 10
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VÝSKA SACHTY

SAMONOSNÁ ŠACHTA

ŠÍ

ØK
A

A
LK
DÉ

DÉLKA ŠACHTY 150 cm
ŠÍØKA ŠACHTY 120 cm
PRÙLEZ
60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VÈETNÌ PRÙLEZU

TY
H
C
ŠA

ŠA
CH
TY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 10

2020

18 280,-
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SAMONOSNÁ VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠSR 11
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
PRULEZ 600
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmoVÍKO (12 mm)
dernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873
VÝZTUŽNÁ
1
a
ÈSN EN ISO 15013
ŽEBRA (8 mm)
(tl.
8
12
mm) jako uzavøená vodotìsPLÁŠT
ná kruhová jímka odolávající tlaku
(8 mm)
zásypového materiálu. Pøístup do šachty
je umožnìn vyztuženým prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm,
šachta je vybavena plastovými stupadly,
prùchodkami pro zabránìní prùniku okolní
vody do šachty a stojánkem pro vodomìr,
Prùmìry vstupního a výstupního potrubí je
VSTUP resp. VÝSTUP
tøeba specifikovat pøi objednávce.
DNO ŠACHTY
PRO
POTRUBÍ
(12 mm)
Šachta je osazena poklopem.
Poklop PPR 650/200 je souèástí šachty
a je zahrnut v cenì .
CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. Šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu
s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypáváme pískem nebo jemnou kamennou drtí, které
prùbìžnì hutníme. Šachty jsou urèeny do pochozího terénu.
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SAMONOSNÁ VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠSR 11

VÝSKA SACHTY

1/3

1/3

1/3

ROZMÌROVÁ DISPOZICE

VŠSR 11
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 110 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PRUMER SACHTY

SPECIFIKACE POKLOPU
Šachty jsou osazeny poklopem PPR 650/200, jehož nosnost je
200 kg a je dostaèující v pøípadì kdy je poklop zatìžován jen
chùzí do nosnost 200 kg.
Poklop je opatøen šrouby, které zabezpeèují jeho posunutí,
resp. otevøení.
Uvedené poklopy jsou testovány podle metodiky - normy :
ÈSN EN 124 a mají osvìdèení vydané autorizovanou osobou
ITC Zlín a.s.
OBRÁZEK POKLOPU :

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠSR 11

2020

7 460,-

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL
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SAMONOSNÁ VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠSR 12
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umisuje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN 755411 - Vodovodní pøípojky
a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì
PRULEZ 600
dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmoVÍKO (12 mm)
dernìjší
svaøovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873
VÝZTUŽNÁ
1
a
ÈSN EN ISO 15013
ŽEBRA (8 mm)
(tl.
8
12
mm) jako uzavøená vodotìsPLÁŠT
ná kruhová jímka odolávající tlaku
(8 mm)
zásypového materiálu. Pøístup do šachty
je umožnìn vyztuženým prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm,
šachta je vybavena plastovými stupadly,
prùchodkami pro zabránìní prùniku okolní
vody do šachty a stojánkem pro vodomìr,
Prùmìry vstupního a výstupního potrubí je
VSTUP resp. VÝSTUP
tøeba specifikovat pøi objednávce.
DNO ŠACHTY
PRO
POTRUBÍ
(12 mm)
Šachta je osazena poklopem.
Poklop PPR 650/200 je souèástí šachty
a je zahrnut v cenì .
CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty
o 100 mm. Šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu
s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypáváme pískem nebo jemnou kamennou drtí, které
prùbìžnì hutníme. Šachty jsou urèeny do pochozího terénu.
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SAMONOSNÁ VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠSR 12

VÝSKA SACHTY

1/3

1/3

1/3

ROZMÌROVÁ DISPOZICE

VŠSR 12
VNITRNI
SACHTY 120 cm
VNEJSI
SACHTY 130 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PRUMER SACHTY

SPECIFIKACE POKLOPU
Šachty jsou osazeny poklopem PPR 650/200, jehož nosnost je
200 kg a je dostaèující v pøípadì kdy je poklop zatìžován jen
chùzí do nosnost 200 kg.
Poklop je opatøen šrouby, které zabezpeèují jeho posunutí,
resp. otevøení.
Uvedené poklopy jsou testovány podle metodiky - normy :
ÈSN EN 124 a mají osvìdèení vydané autorizovanou osobou
ITC Zlín a.s.
OBRÁZEK POKLOPU :

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠSR 12
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