
Balkony a terasy

HL® Vtoky
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HL® Balkonové a terasové vtoky

Platné normy/předpisy

ČSN 73 1901: 1999 Navrhování střech-Základní ustanovení (v roce 2010 revizi) 
ČSN EN 12056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 3: 
 Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet 
ČSN 75 6760: 2003 Vnitřní kanalizace 
ČSN 73 3610: 2008 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN P 73 0600: 2000 Hydroizolace staveb-Základní ustanovení (v roce 2010 revizi) 
ČSN EN 1253-1: 2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky-Část 1:Požadavky 

Jedním ze základních způsobů odvádění 
dešťových vod z teras a balkonů je použití 
vtoků. Aby se předešlo chybám, je důležité již 
při projektování zohlednit některé detaily.

▲ Pro určení vhodného vtoku včetně 
nezbytného příslušenství  musí být již před 
zahájením stavebních prací známa skladba 
střešního pláště terasy nebo balkonu 
(například u teras parozábrana, tepelná  a 
vodotěsná izolace +  provozní souvrství ). 
Tak například v případě skladby s opačným 
pořadím vrstev (tzv. obrácená střecha) musí 
být zajištěno odvodnění jak z úrovně vlastní 
vodotěsné izolace, tak z úrovní nad tepelnou 
izolací.

▲ Pro správný výběr vhodných vtoků 
musí být známy velikosti jednotlivých 
odvodňovaných ploch.  Při výpočtu odtoku 
dešťových vod z odvodňované plochy 
terasy nebo balkonu se vychází z normové 
hodnoty intenzity deště (udávané v l/s.m2) 
a návrh počtu vtoků potom závisí na  jejich 
maximálním průtoku v l/s.     

▲ Velkou pozornost je nutno věnovat 
napojení  parozábrany (u terasy) a  

hydroizolačního souvrství (u terasy a balkonů)  
na izolační příruby či přímo  na manžety vtoků 
– aby toto napojení bylo vodotěsné a zabránilo 
vnikání vody do  stavební konstrukce. Proto 
se doporučuje již před začátkem  stavebních 
prací prověřit a vyzkoušet vzájemné spojení 
hydroizolačních materiálů s našimi možnostmi 
napojení na příruby vtoků.

▲  U teras a lodžií, které jsou obestavěny  
obvodovou konstrukcí  (atikou)  doporučujeme 
kromě vlastního odvodnění  (například 
vtoky) ještě jejich nouzové odvodnění 
bezpečnostními přepady. Při silných 
přívalových deštích nebo v případně 

náhodného ucpání vtoků, popř. při ucpání 
napojených dešťových potrubí,  může jinak 
dojít k přetížení nosné konstrukce těchto 
pochůzných ploch, a zároveň i k zatečení vody 
do interiéru. I z těchto důvodů doporučujeme 
pravidelnou údržbu - čištění vtoků.

▲ Pokud se dešťové vody z balkonových 
nebo terasových vtoků odvádí do  jednotné 
kanalizace, musí být vtoky nebo dešťová 
odpadní potrubí opatřeny  zápachovými 
uzávěrkami. U vtoků se používají zápachové 
uzávěrky mechanické (klapky), které nemohou 
zamrznout.

www.hut terer- lechner.com

Základní informace k projektování a montáži

HL® Balkonové a terasové vtoky – montáž
Terasa, dlažba uložena do podsypu z kameniva (nebo štěrkového podsypu), na střeše s opačným pořadím vrstev

1. Vložit střešní vtok se stavební ochrannou zátkou do 
otvoru ve stavební konstrukci, napojit na odpadní potrubí, 
ukotvit do podkladu (např. vystříkat otvor PUR pěnou)

2. Na napojovací manžetu vtoku odborně natavit 
vodotěsnou izolaci z asfaltových hydroizolačních pásů.

3.  Vložit odvodňovací kroužek do tělesa vtoku a 
následně položit tepelnou izolaci z XPS
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Výběr vhodných vtoků

www.hut terer- lechner.com

5. Sevřít separační vrstvu nerezovou izolační svorkou 
(HL83.0) k izolačnímu límci nástavce, vložit 
odvodňovací kroužek (HL180), nástavec s rámečkem a  
ochranným krytem zakrátit na potřebnou výšku (horní 
úroveň dlažby) a nasunout na odvodňovací kroužek

6. odvodňovací kroužek i nástavec s rámečkem ovinout 
geotextílií, obsypat štěrkem, položit dlaždice a vložit 
vtokovou mřížku

4. Nástavec s izolačním límcem (HL85N) zkrátit podle 
výšky tepelné izolace,  nasunout na odvodňovací 
kroužek(HL180), umístit stavební ochranný kryt

HL® Balkonové a terasové vtoky – montáž
Terasa, dlažba uložena ve štěrkovém podsypu, tepelná izolace s obráceným pořadím vrstev

Kritéria výběru Požadavky Výrobek
Odvodňovaná 
plocha

Při stanovení odtoku dešťových vod se vychází z intenzity deště 
podle ČSN 75 6760, i = 0,03 l/s.m2; Odtok dešťových vod Qr (l/s) 
z odvodňovaných ploch se stanoví podle rovnice: Qr = i . A . C; 
kde i je intenzita deště (l/s.m2), i = 0,03 l/s.m2; A - půdorysný průmět 
odvodňované plochy (m2); C - součinitel odtoku dešťových vod podle 
ČSN 75 6760 (pro balkony a terasy s nepropustnou horní vrstvou   
C = 1). Počet vtoků n se stanoví podle vztahu: n = Qr/Qvtokukde Q

r
 je odtok dešťových vod odváděných z balkonu nebo terasy (l/s); 

Qvtoku - max. průtok vtokem (l/s), podle typu vtoku.

K přesnému určení počtu vhodných 
terasových (balkonových) vtoků zohledněte  
prosím maximální průtoky jednotlivých vtoků 
(viz výše). Pro případ ucpání některého 
vtoku je vhodné k vypočtenému počtu vtoků 
navrhnout alespoň jeden  vtok navíc nebo 
bezpečnostní přepad.

Skladba souvrství 
podlahy

Základním předpokladem  pro správný návrh a výběr vhodných 
střešních nebo balkonových vtoků, nástavců vtoků, použití 
odvodňovacích kroužků, materiálového provedení napojovacích 
manžet nebo přírub, včetně případného  požadavku na vyhřívání vtoků 
je znalost skladby střešního pláště včetně provozního souvrství u 
pochůzných ploch (teras, lodžií  a balkonů)

Nástavec  (s nebo bez  izolační příruby)
Izolační souprava
odvodňovací kroužek
Vyhřívání

vodotěsná izolace Pro zajištění spolehlivého napojení vodotěsné izolace je nutné zvolit 
odpovídající materiálové provedení napojovacích manžet vtoků a 
nástavců vtoků: 
Běžná foliová hydroizolace (tloušťka 2mm, flexibilní)
Asfaltová flexibilní stěrka 
Modifikované asfaltové pásy, vysoce flexibilní asfaltové stěrky

mPVC folie
FPO-hydroizolace (flexibilní polyolefiny) na PP bázi
Alternativní-stěrkové-kontaktní hydroizolace

HL83.0 (pro foliové systémy)
HL83 (s EPDM-folií)
HL83.H (s asfatovou manžetou),
Vtok HL80H, nástavec HL85NH
HL83.P (s PVC-přírubou)
HL83.PP (s PP-přírubou)
HL83.M (s Montaplast B-folií, pro stěrkové-
kontaktní izolace)
Vtok HL80C (s  polymerbetonovým límcem, 
pro stěrkové-kontaktní izolace)
Nástavec  HL85NC (s  polymerbetonovým 
límcem, pro stěrkové-kontaktní izolace)

Směr výstupu potrubí 
(odtoku)

Ležatý
Svislý

Serie HL80, HL90, HL90.2
Serie HL80, HL310N.2

Napojení na 
kanalizaci

Dešťová kanalizace
Jednotná kanalizace

Všechny varianty vtoků jsou použitelné
Vtoky se zápachovou klapkou (mechanickou 
zápachovou uzávěrkou):
Serie HL80, HL90.2, HL310N.2

Doplňkové informace V návaznosti na ČSN 75 6760 a ČSN 73 1901 je nutné u všech střešních konstrukcí zohlednit intenzitu deště (0,03 l/s.m2), konstrukci střešního 
pláště, geometrii střechy, hydroizolaci střechy, statiku střechy a řešení kanalizace společně s bezpečnostními přepady.



HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Ö s t e r r e i c h  A u s t r i a  A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

100

®

www.hut terer- lechner.com

HL® Balkonové a terasové vtoky - příklady použití

Terasa, dlažba uložena ve štěrkovém loži,
bez tepelné izolace

Terasa, dlažba uložena ve štěrkovém loži,
tepelná izolace v obráceném pořadí vrstev

dlažba

HL80H Vtok s asfaltovou 
izolační manžetou

HL180
odvodňovací kroužek

separační vrstva

geotextílie

dlažba

HL180 odvodňovací kroužek

HL180
odvodňovací kroužek

HL340N prodloužení nástavce

geotextílie

tepelná izolace

separační vrstva
spádová betonová mazanina

90°

Odtoková trubka je neomezeně 
stavitelná od svislého do 

vodorovného směru

HL80H Vtok s asfaltovou 
izolační manžetou

Odtoková trubka je neomezeně 
stavitelná od svislého do 

vodorovného směru

90°

spádová betonová mazanina

HL83.0 svěrná příruba HL85N nástavec s izolační přírubou

Terasa s vlepovanou dlažbou, 
stěrková hydroizolace dlažba

stavební lepidlo

HL83.M Izolační souprava 
s Montaplast B manžetou

vodotěsná izolace

HL90.2 Vtok

Terasa s vlepovanou dlažbou, stěrková hydroizolace

vodotěsná izolace

dlažba

stavební lepidlo

skelná tkanina(perlinka)/napojení hydroizolace

ocelová stavební výztuž 
(zalita v betonu)

Odtoková trubka je neomezeně stavitelná od svislého 
do vodorovného směru

90°Další příklady použití 
terasových vtoků naleznete 
na www.hl.blucina.net 
a www.odtokyhl.cz

HL80C Vtok s polymerbetonovým límcem

beton

štěrkové lože

asfaltový pás

štěrkové lože

asfaltový pás

beton

beton
spádová betonová mazanina

beton

spádová betonová mazanina



101

HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Ö s t e r r e i c h  A u s t r i a  A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

®

HL® Balkonové a terasové vtoky – přehled výrobků

Terasové vtoky

Izolační soupravy

Příslušenství

Prodlužovací nástavce

Výrobek HL83 HL83.0 HL83.M HL83.H HL83.P HL83.PP

Popis Izolační souprava s 
EPDM folií

Izolační souprava 
bez folie

Izolační souprava s 
Montaplast B folií

Izolační souprava s 
asfaltovou izolační manžetou

Izolační souprava s PVC 
přírubou

Izolační souprava s 
PP přírubou

Určen Pro asfaltové nátěrové 
izolace

K sevření foliových 
hydroizolací

Pro alternativní-
stěrkové-kontaktní 
hydroizolace

Pro modifikované asfaltové 
pásy, vysoce flexibilní 
asfaltové stěrky

Pro mPVC foliové 
hydroizolace

Pro FPO foliové 
hydroizolace na 
PP bázi

Výrobek HL80 HL80H HL90.2 HL310N.2 HL80C

Popis Standardní vtok Standardní vtok s asfatovým izolačním 
límcem

Vtok s ležatým odtokem Vtok se svislým odtokem Vtok s polymerbetonovým límcem

Určen K použití jak s 
ležatým, tak i 
svislým odtokem

K použití  jak s ležatým, tak i svislým 
odtokem, speciálně pro asfaltové 
hydroizolace

K použití pro nízké 
konstrukční výšky 
podlah, extrémně plochý

K použití při prostupu 
stropní konstrukcí, velký 
průtok

K použití jak s ležatým, tak i svislým 
odtokem, speciálně pro napojení na 
alternativní-stěrkové-kontaktní hydroizolace

Výrobek HL340N HL85N HL85NH HL85NC

Popis Standardní nástavec Nástavec s izolační přírubou Nástavec s asfaltovou izolační manžetou Nástavec s polymerbitumenovým límcem

Určen K prodloužení nástavců Ke správnému výškovému uložení 
vtoků do úrovně hydroizolace

Ke správnému výškovému uložení vtoků do 
úrovně asfaltové hydroizolace

Ke správnému výškovému uložení vtoků 
do úrovně alternativní-stěrkové-kontaktní 
hydroizolace

Výrobek HL180 HL080.8E HL82 HL181 HL619

Popis Odvodňovací kroužek Záchytný koš Vyhřívací sada Plochý záchytný koš Fixační spony

Určen K odvedení prosakující 
dešťové vody z úrovně 
hydroizolace, např. u 
obrácené skladby střešního 
pláště

Pro nepochůzné střechy jako 
např. zatěžované střechy 
(zásyp kamenivem)

K vyhřívání vtoků, 
předchází vytváření námraz 
a zamrzání vtoků

Vhodný pro použití u dlažeb 
kladených do terčů (distančních 
podložek) nebo pod dřevěné 
rošty

K pevnému spojení nástavců a 
těles vtoků

Podklady k výrobkům dále v kapitole 
Izolační soupravy/nástavce

www.hut terer- lechner.com

Podklady k výrobkům dále v kapitole 
Izolační soupravy/nástavce
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HL® Balkonové a terasové vtoky- údaje o výrobcích
Vtoky série HL80 splňují témeř všechny 
požadavky na ně kladené. Vtoky jsou vyba-
veny neomezeně stavitelným kloubovým 

připojením od svislého do ležatého směru. 
Odtok DN 50/75 z PE (zásuvný do hrdla nebo 
svařitelným s PE potrubím). Všechny varianty 

vtoků HL80 jsou použitelné pro odvodnění 
ploch do 25m² na jeden odtok.

S izolační přírubou 
pro izolační soupravy 
série HL83

S izolační přírubou a 
napojenou asfaltovou 
manžetou

S Ceradrain 
polymerbetonovým 
límcem

DN Max. průtok Třída zatížení

Vtoková mřížka 115x115 mm z nerezové oceli
Plastový rámeček 123 x 123 mm

HL80 HL80H HL80C 50/75 0,80 l/s K
max. 300 kg

Litinová vtoková mřížka 137x137 mm
Litinový rám 150 x 150 mm

HL81G HL81GH 50/75 0,80 l/s A
max. 1500 kg

HL80 Balkonový a terasový vtok s variabilním odtokem

HL037N.1E

HL01067D

HL080.4E

HL037N.0E

HL037N.2E

HL0300.0EN

Údaje

Max. průtok 0,80 l/s
Materiál PP, PE
Připojení DN50/75 k odříznutí
Odtok Neomezeně stavitelný od svislého 

do ležatého směru, materiál PE - 
k nasunutí nebo ke svaření

Nástavec s 
rámečkem

123 x 123 mm, délkově 
upravitelný

Vtoková část Vtoková mřížka 115 x 115 mm z 
nerezové oceli

Zápachová 
uzávěrka

Zápachová klapka, nezámrzná

Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doplňující 
informace

teplotní odolnost do 85°C, k 
objednání příslušenství HL82 
k vyhřívání tělesa vtoku proti 
zamrznutí

V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku 
a příruby HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení

80  DN50/75 650 g +700806 1 

12
-7

0

123 x 123

DN
75

DN
50

Ø 220

180

90
21

5

HL80C Balkonový a terasový vtok s polymerbetonovým límcem

Údaje

Max. průtok 0,80 l/s
Materiál PP, PE, Polymerbeton
Připojení DN50/75 k odříznutí
Odtok Neomezeně stavitelný od svislého 

do ležatého směru, materiál PE - 
k nasunutí nebo ke svaření

Nástavec s 
rámečkem

123 x 123 mm, délkově 
upravitelný

Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 115 x 
115 mm

Zápachová 
uzávěrka

Zápachová klapka, nezámrzná

Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doporučeno pro Alternativní-stěrkové-kontaktní 

hydroizolace. Speciálně při 
lepení dlažby v tenkovrstvých 
konstrukcích podlah nebo 
epoxidové nátěry podlah.

Doplňující 
informace

teplotní odolnost do 85 °C

V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku 
a příruby

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
80C  DN50/75 4380 g +010806 1

0-
55

23
5

13
0

123 x 123

450 x 450
500 x 500

260 x 260

DN75
DN50

11
0

HL037N.1E

HL080.4E

HL037N.0E

HL037N.2E

HL080C.1E
HL080C.2E

HL37N

HL80K

HL80CK
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HL80H Balkonový a terasový vtok s asfaltovou manžetou

Údaje

Max. průtok 0,80 l/s
Materiál PP, PE, továrně napojená 

asfaltová manžeta
Připojení DN50/75 k odříznutí
Odtok Neomezeně stavitelný od svislého 

do ležatého směru, materiál PE - k 
nasunutí nebo ke svaření

Nástavec s rámečkem 123 x 123 mm, délkově upravitelný
Zápachová uzávěrka Zápachová klapka, nezámrzná
Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 115 x 115 

mm
Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doporučeno pro asfaltové hydroizolační pásy
Doplňující informace teplotní odolnost do 85 °C
V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku a 

příruby HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
80H  DN50/75 1300 g +701803 1 

HL037N.1E

HL080.4E

HL037N.0E

HL037N.2E

HL81G Balkonový a terasový vtok s variabilním odtokem, s rámem a vtokovou mřížkou z litiny

Údaje

Max. průtok 0,80 l/s
Materiál PP, PE
Připojení DN50/75 k odříznutí
Odtok Neomezeně stavitelný od svislého 

do ležatého směru, materiál PE - k 
nasunutí nebo ke svaření

Rám Litina 150 x 150 mm
Nástavec Plast, délkově upravitelný
Vtoková část Litinová mřížka 137 x 137 mm
Zápachová uzávěrka Zápachová klapka, nezámrzná
Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení A – max. 1,5 tuny

Doporučeno pro Zatížení do 1,5 tuny
Doplňující informace teplotní odolnost do 85 °C
V balení se nachází Stavební ochranný kryt izolační 

příruby HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
81G  50/75 2620 g +000876 1 

180

21
5

90
30

-7
5

150 x 150

DN
75

DN
50

Ø 220

HL01067D

HL080.4E

HL037G.1E

HL81GH Balkonový a terasový vtok jako HL81G, s asfaltovou manžetou

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
81GH  DN50/75 3170 g +003372 1 

Údaje

Max. průtok 0,80 l/s
Materiál PP, PE, továrně napojená 

asfaltová manžeta
Připojení DN50/75 k odříznutí
Odtok Neomezeně stavitelný od svislého 

do ležatého směru, materiál PE - k 
nasunutí nebo ke svaření

Rám Litina 150 x 150 mm
Nástavec Plast, délkově upravitelný
Vtoková část Litinová mřížka 137 x 137 mm
Zápachová uzávěrka Zápachová klapka, nezámrzná
Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení A – max. 1,5 tuny
Doporučeno pro Asfaltové hydroizlační pásy, zatížení 

do 1,5 tuny
Doplňující informace teplotní odolnost do 85 °C
V balení se nachází Stavební ochranný kryt příruby

HL080.4E

HL037G.1E

HL037G.2E

HL037G.2E

123 x 123
Ø 420

DN
75

DN
50

12
-7

0

180

93
21

8

180
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8

93
30
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0

150 x 150

DN
75

DN
50

Ø 420

HL0300.0EN

HL0300.0EN

HL0300.0EN

HL80HK

HL39G

HL80K

HL80HK
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HL90 Balkonový a terasový vtok, obzvláště plochý, stavební výška 57 mm

Údaje

Max. průtok 0,56 l/s
Materiál PE
Připojení DN40/50 k odříznutí
Odtok Ležatý, k nasunutí a navaření
Nástavec s 
rámečkem

123 x 123 mm, délkově upravitelný

Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 115 x 115 mm
Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doplňující 
informace

Stavební výška 57 mm; 
teplotní odolnost do 85 °C, nezámrzný

V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku a příruby, 
sítko na nečistoty

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
90  DN40/50 425 g +006359 1 

HL01067D

HL037N.1E

HL037N.2E

HL090.0E

HL037N.0E

HL90.2 Balkonový a terasový vtok jako HL90, s nezámrznou zápachovou klapkou

Údaje

Max. průtok 0,50 l/s
Materiál PE
Připojení DN40/50 k odříznutí
Odtok Ležatý, k nasunutí a navaření
Nástavec s 
rámečkem

123 x 123 mm, délkově upravitelný

Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 115 x 115 mm
Zápachová 
uzávěrka

Zápachová klapka, nezámrzná

Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doplňující 
informace

Stavební výška 57 mm;  
teplotní odolnost do 85 °C

V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku a příruby

HL090.4E

57

37
DN

50DN
40

Ø 200

123 x 123

55

190
10

12
-7

0

HL37N

HL0300.0EN

HL90K

HL01067D

HL037N.1E

HL037N.2E

HL037N.0E

HL37N

57

37
DN

50DN
40

Ø 200

123 x 123

55

190

10

12
-7

0

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
90.2  DN40/50 425 g +016853 1 

HL0300.0EN

HL90K
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®

HL310N.2 Balkonový a terasový vtok, s nezámrznou zápachovou klapkou

Údaje

Max. průtok 0,90 l/s
Materiál PE

Připojení DN50/75/110 délkově upravitelný
Odtok Svislý, k nasunutí a navaření
Nástavec s 
rámečkem

123 x 123 mm, délkově upravitelný

Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 115 x 115 mm

Zápachová 
uzávěrka

Zápachová klapka, nezámrzná

Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doplňující 
informace

teplotní odolnost do 85 °C

V balení se nachází Ochranný stavební kryt rámečku a příruby

Ø 200

DN110

DN75
DN50

12
-7

0

123 x 123

62
55

14
4

HL090.4E

HL310NK

HL01067D

HL037N.1E

HL037N.2E

HL037N.0E

HL37N

HL0300.0EN

HL92 Balkonový a terasový vtok bez zápachové klapky

Údaje

Max. průtok 0,5 l/s
Materiál PE
Připojení DN40
Odtok Svislý, k nasunutí a navaření
Nástavec s 
rámečkem

100 x 100 mm, délkově upravitelný

Vtoková část Nerezová vtoková mřížka 94 x 94 mm
Normy ČSN EN 1253
Třída zatížení K3 – max. 300 kg
Doplňující 
informace

teplotní odolnost do 85 °C, 
bez zápachové klapky!

V balení se nachází Sítko na nečistoty a ochranný stavební kryt 
příruby

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
92  DN40 310 g +700929 1 

12
-3

8

40

90

Ø 196

100 x 100

DN40

HL080.1E

HL091.3E

HL091.2E

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
310N.2  DN50/75/110 635 g +021963 1 



HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Ö s t e r r e i c h  A u s t r i a  A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

106

®

HL080.8E Záchytný koš

Údaje

Materiál PP
Doplňující 
informace

Pro nepochůzné střechy jako např. 
zatěžované střechy (zásyp kamenivem), 
vhodný pro všechny balkonové a terasové 
vtoky HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení

080.8E  Ø 110 mm 42 g +008087 1 

HL® Balkonové a terasové vtoky – údaje o příslušenství 

HL181 Plochý záchytný koš

Údaje

Materiál PP
Doplňující 
informace

Pro použití u dlažeb kladených na terče 
(distanční podložky) nebo pod dřevěné rošty

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
181  DN110 44 g +028993 1 

11
0

10122

HL82 Vyhřívací sada

Údaje

Doplňující informace Samoregulační topný kabel 18W/230V s 1m 
dlouhým (studeným) připojením - 3x 1,5mm, 
izolační hliníkovou páskou a pěnovou tepelně 
izolační páskou a připevňovací sponkou. Z 
důvodů úspory energií a optimální funkce 
je doporučeno řízení spínání el. proudu 
termostatem - termostat není součástí 
dodávky! Vhodný pro všechny modely 
balkonových a terasových vtoků série HL80. 
Podklady k instalaci na: www.hl.blucina.net 
nebo www.odtokyhl.cz

                      

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
82   430 g +010820 1 

HL619 Fixační spony „FixIt“

Údaje

Materiál Nerezová ocel
Doplňující 
informace

K pevnému spojení mezi nástavcem a 
tělesem vtoku

HL-č.  Dimenze Hmotnost EAN ks/balení EAN-vícenásobné balení
619   54 g +013197 1 

NO
V
Ý


