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ODVODŇOVACIE 
SYSTÉMY 

Z POLYPROPYLÉNU 

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM VTÁKMI
Je vyrobená z priesvitného plastu alebo z kovu. Používa sa k odpu-
deniu holubov a iných operencov od ríms a tak zabraňuje znečiste-
niu trusom. Zabraňuje vtáctvu hniezdiť.

ODKVAPNICE - CHRLIČE
Odkvapnice sa používajú na odvod vody z balkónov, prístreškov 
a architektonických výčnelkov. Majú jednoduchú inštaláciu a sú 
odolné voči mrazom a ostat-
ným atmosferickým vplyvom.

POJAZDNÁ MREŽA Z PP PRE MODULOVÝ ŽĽAB
Pre vkladanie do mo-
dulového žľabu sa po-
užívajú pojazdné mre-
že. Mreže sú vyrobené 
z polypropylénu (PP)
s rozmermi 130 x 500 
mm a 200 x 500 mm 
v šedej a čiernej farbe.

VODOTESNÁ ŠACHTA Z PP PRE 
ELEKTROINŠTALÁCIE
Šachta slúži na uloženie elektrických 
káblov, ktoré sú uložené v zemi. Šachta 
je s vodotesným poklopom a v spodnej 
časti má vývody pre rozvody. Táto šach-
ta sa používa v prípade potreby križo-
vania, odbočenia, alebo zmeny smeru 
pri svetelných centrách. Rozmery šachty 
umožňujú umiestňovať rôzne kompo-
nenty, pričom je zabezpečená požado-

vaná ochrana.
Šachty sú vhodné 
najmä pre vonkajšie
a verejné osvetlenia.

UNIVERZÁLNA ODKVAPOVÁ SIFÓNOVÁ 
VPUSŤ „GEIGER“ BOČNÝ ODTOK
Sifónová vpusť je vyrobená z polypropylénu. Jej inštalácia je ľahká. 
Zaisťuje odvod dažďovej vody z odkvapových zvodov. Je možné 
napojiť zvody nasledovných priemerov: 75,80,90,100,105,110,alebo 
125 mm. Bočný odtokový otvor je prispôsobený pre kanalizačné 
prvky s priemerom 100 alebo 110 mm.
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UNIVERZÁLNA ODKVAPOVÁ VPUSŤ „SUCHÝ 
GEIGER“ PRIAMY SPODNÝ ODTOK
Sifónová vpusť je vyrobená z polypropylénu. Jej inštalácia je ľahká. 
Zaisťuje odvod dažďovej vody z odkvapových zvodov.
Používa sa tam, kde je nežiadúce aby voda, ktorá slúži ako zápa-
chový uzáver zamrzla a mohlo by dôjsť k následnej deštrukcii. Brá-
ni hromadeniu vody a má priamy odtok. Spätná klapka zabraňuje 
proti spätnému vzdutiu vody. Má v sebe zabudovaný čistiaci košík 
proti nečistotám zo strechy a zvodov.
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RÁM, POKLOP A MREŽA Z PP
Sú vyrobené z polypropylénu a odolné voči nárazu, čistiacim prostried-
kom, chemikáliám, poveternostným vplyvom a mrazu. Sú použiteľné 
na nádvoriach, chodníkoch, práčovniach, pracovných dielňach a tak-
tiež v záhradách.Poklop môže byť použitý aj v prípade kontrolného 
miesta v elektrických, vodoinštalačných a hydraulických rozvodoch. 
Všetky elementy sú vyrobené v pochôdznej verzii.

PODLAHOVÁ SIFÓNOVÁ VPUSŤ Z PP BOČNÁ
Podlahová vpusť je vyrobená z polypropylé-
nu ( PP ). Je odolná voči nárazom, čistiacim 
prostriedkom, chemikáliám, poveternostným 
vplyvom a mrazu.

PODLAHOVÁ SIFÓNOVÁ VPUSŤ Z PP SPODNÁ
Podlahová vpusť je vyrobená z polypropylénu ( PP ). Je odolná voči 
nárazom, čistiacim prostriedkom, chemikáliám, poveternostným 
vplyvom a mrazu. Jednoduchá kontrola sifónu.
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KANALIZAČNÁ ŠACHTA Z PP 
PROTIZÁPACHOVÁ PRIEČKA
Kanalizačná šachta je vyrobená z polypropylénu 
s rozmermi : 200x200, 300x300, 400x400, 
550x550 mm. Slúži na vonkajšie rozvody 
kanalizácie pri parkových alebo terénnych 
úpravách. 

Je prispôsobená pre 
napojenie odvodňovacích 
potrubí s rôznymi 
priemermi. Má možnosť plniť súčasne funkciu 
protizápachového uzáveru použitím priečky 
ktorá sa zasunie do vodiacich drážok, ktoré 
má šachta vo vnútri vytvorené. V hornej 
časti šachty je rám, do ktorého sa vkladá 

krycia mreža alebo poklop.
V prípade potreby dno šachty môže byť jednoducho odstránené, 
čím šachtu zmeníme na predlžovací nádstavec.

RÁM Z PP
POKLOP Z PPMREŽA Z PP
POKLOP S VOLITEĽNÝM POVRCHOM Z PP
Sú vyrobené z polypropylénu (PP) a odolné voči nárazu, čistiacim 
prostriedkom, chemikáliám, poveternostným vplyvom a mrazu. Sú 
použiteľné na nádvoriach, obchodných uliciach, v garážach, práčov-
niach a pracovných dielňach. Poklop je vhodný predovšetkým ako 
kontrolné miesto v elektrických a vodoinštalačných rozvodoch. Poklo-
py sú pojazdné v triede A 15..
Poklop s voliteľným povrchom nahrádza poklop alebo mrežu v tých 
prípadoch, kedy nemôže byť porušený estetický vzhľad dlažby. Pou-
žitím poklopu s voliteľným povrchom sa dosiahne jednoliatosť dlažby 
so zachovaním kontrolného miesta a inštalačných rozvodov.

MODULOVÝ ŽĽAB Z PP ŠPECIÁL
UZÁVER MODULOVÉHO ŽLABU
Modulový žľab ŠPECIAL je vyrobený z polypropylénu (PP).
Bol vyvinutý na báze štandartného typu a je vystužený bočnými 
rebrami, ktoré ho robia robustnejším. Skladá sa z kompaktibilných 
prvkov dlhých 500 mm, ktoré sa ľahko zasúvajú do seba, bez po-
užitia spojovacích prvkov. Zaslepený postranný uzáver, môže byť 
v prípade potreby použitý ako vodorovný odvod s troma rôznymi
priemermi.
Do modulového žľabu môže byť použité rozmanité množstvo
mreží: pojazdné z polypropylénu, pozinkované, medené, nerezové 
a mosadzné.
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PRÍSLUŠENSTVO ŠACHTY – ZVONOVÝ SIFÓN
Tento typ sifónu je aplikovateľný do našich 
šácht. Zabraňuje úniku nežiadúcich zápa-
chov zo šachty a kanalizácie. Najlepšie spo-
lupôsobí s mrežou šachty.
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