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V našej predajnej sieti ponúkame ucelený sortiment zameraný na dodávky 
systémov pre vodovody, kanalizácie, rozvody plynu a vodného hospodárstva. 
Poskytujeme komplexné riešenia pre rodinné domy, hlavné vodovodné,  
alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske objekty (vsakovanie,  
retencia, akumulácia). Náš tým odborníkov je schopný navrhnúť čerpacie  
stanice na splaškové vody a čerpadlá, zaistiť technické poradenstvo v oblasti 

vodovodov, kanalizácií a vypracovať cenové ponuky podľa výkazov výmer, 
alebo projektovej dokumentácie.

Náš odborný tým na Slovensku a v Čechách je pripravený Vám pomôcť  
pri riešení komplikovanejších situácií. Neváhajte kontaktovať našich špecialistov  
v jednotlivých regiónoch. Kontakt: inzinierskesiete@ptacek.sk
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Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás pomocnú príručku, na výstavbu vonkajších sietí pre rodinné 
domy, bytové domy a priemyselné objekty. Dúfame, že vám pomôže pri správnom  
výbere materiálu a urýchli rozhodovanie aj komunikáciu s naším predajcom alebo  
vaším zákazníkom.

Príručka je rozdelená na štyri oblasti: dažďová voda, splašková voda, pitná voda  
a drenáže. Každá kapitola začína obrázkom vzorovej situácie, ktorou sme sa snažili  
ukázať možnosti v reálnom prostredí. Všetky výrobky a materiály sú navrhnuté  
s ohľadom na najčastejšie použitie. V nutných prípadoch uvádzame potrebné  
parametre. Každá zostava uvedených výrobkov tvorí funkčný celok na veľmi vysokej 
technickej a  kvalitatívnej úrovni. Výber materiálov sme volili na základe dlhodobých 
skúseností.

V príručke nie je riešené kompletné napojenie a v mnohých zostavách je potrebné 
doplniť príslušenstvo ako je prepojovacie potrubie, spojky, tvarovky, armatúry podľa 
potrieb stavby (vzdialenosti, počty lomových bodov, atď.). Príručka neobsahuje všetky 
možné varianty a aplikácie, ale snažili sme sa vybrať tie najčastejšie. Pokiaľ nebude  
žiadna z navrhovaných aplikácií vhodná pre vašu stavbu, naši špecialisti vám radi  
pripravia individuálne riešenie.

Úvod Obsah

Zachytenie a využitie dažďovej vody str. 4

Likvidácia splaškových vôd str. 12

Pokrytie potrieb pitnej vody str. 20

Odvedenie vlhkosti od stavby str. 26

Príslušenstvo str. 29

Príručka inžinierskych sietí    |   Úvod, obsah, sieť pobočiek
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Zachytenie a využitie dažďovej vody

Zachytenie

Využitie

Vsakovací blok alebo tunel 
strana 10 Filtračná šachta

strana 8

Retenčná nádrž 
strana 9

Verejná kanalizácia

Bodová vpusť
strana 6

Geotextília
strana 10

Na strechy a spevnené plochy okolo rodinných domov a iných objektov naprší za rok toľko vody, že 
nám jej množstvo dokáže buď znížiť náklady na spotrebu pitnej vody, alebo ich úplne pokryť. Priemerne 
v  SR naprší 600 l / m2. V tejto kapitole predstavíme celý proces spracovania dažďovej vody 
od zachytenia cez čistenie, akumuláciu a vsakovanie až po využitie dažďovej vody ako vodu úžitkovú, 
alebo na závlahu či umývanie vozidla.
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Retenčná nádrž 
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Filtračná šachta
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Líniové odvodnenie
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(Geiger) 
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Akumulačná nádrž
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Zachytením dažďovej vody je myslené zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z danej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad  
do kanalizácie. Toto zberné zariadenie zachytáva vodu buď do jedného bodu, alebo môže mať tvar línie a môže byť umiestnené naprieč, alebo pozdĺž daného 
odvodňovaného územia.

Dvorné bodové vpuste 
U bodového odvodnenia je všetká voda zo spevnenej plochy odvedená bodovými vpusťami, ktoré sú následne napojené 
na dažďovú kanalizáciu. Plochu treba rovnomerne rozdeliť na časti a každý diel následne vyspádovať k danej vpusti. 
Väčšinou sa používajú polymérbetonové vpuste. Vpusť môže byť vybavená liatinovou alebo pozinkovanou mrežou.  
Jedna vpusť je vhodná na odvodnenie plochy cca 150-200 m2. Podľa typu použitia sa delia na pochôdznu alebo  
pojazdnú variantu.

1.   Zachytenie dažďovej vody
20

00

DN150

Pochôdzna varianta
Názov Obj. číslo Skupina
Šachta kanalizačná revízna 300x300x300 mm  Y213104 ZAKIS

Nádstavec -predĺženie dvor. šachty PP 300x300x100 mm  Y333204 ZAKIS

Odnímateľná prepážka pre šachtu PP 300x300 mm Y113004 ZAKIS

Sifón pre šachtu PP, nízky 300x300 mm  E275504 ZAKIS

Mreža pochôzna pre šachtu PP 300x300 mm  E723004 ZAKIS

Pojazdná varianta
Názov Obj. číslo Skupina
Vpusť dvorná ACO polymérbetón ACO Gala - dvorová vpusť, liatinový 
rošt, odvod DN100, B125/polymérbetón 300x300x vys. 440 mm  

10500 ACO05

Uličná vpusť
Názov Obj. číslo Skupina
Mreža liatinová na teleskopickú rúru D400 WPL 315 šedá liatina IF203000 WAV12

Kôš bahenný galvan. pre mrežu B125 a D400 315  IF303000 WAV12

Rúra teleskopická (vr.tesnenia) 315/375  IF318300 WAV03

Rúra vlnovcová šachtová 315x1250  IP317100 WAV03

Poklop plastový pachotesný s tesnením D315  IF124000 WAV12

Príslušenstvo k šachtám Wavin - Spojka IN SITU DK 160 IF261500 WAV03
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Lapače nečistôt z odkvapových zvodov GEIGER
Tvarovka slúži k napojeniu dažďových zvodov na kanalizácii. Zaisťuje možnost čistenia, filtrácie hrubých nečistôt 
a zabraňuje prúdeniu zápachu z kanalizácie.

Názov Obj. číslo Skupina
Lapač strešných splavenín HL660E s jednodiel. vystreď. krúž. DN100/125 čierna-materiál PP HL 660E HL-2

Príslušenstvo k inžinierskym sieťam - lapač DN100 liatinový - ISA62

Príslušenstvo k inžinierskym sieťam - lapač DN150 liatinový - ISA62

Líniové odvodnenie
Jedná sa o žľab s mrežou alebo štrbinou uložený v odvodňovanej ploche o ľubovoľnej dĺžke (typicky pred garážou, 
pozdĺž chodníka, atď.). Výhodou proti bodovému odvodneniu je, že nie je nutné spádovať plochu do jedného miesta. 
Žľaby sa robia v rôznych rozmeroch, dizajnoch mreží a pre rôzne druhy povrchov alebo zaťaženia.

Pochôdzna varianta
Názov Obj. číslo Skupina
ALCAPLAST žľab vonkajší 100 mm bez límca, A15 plast / čierna AVZ101-R101 ALC03

ALCAPLAST žlab s plast. rámom poz. roštom C AVZ102-R102 ALC03

ALCAPLAST čelo na zaslepenie žlabu AVZ-P009 ALC03

ALCAPLAST čelo s prítokom DN75 AVZ-P004 ALC03

ALCAPLAST hrdlo spodné napojenie DN110 AVZ-P001 ALC03

Žľab polymérbetón ACO EuroSelf - žľab 1,0 m, ZN môstkový rošt 100 cm  38700 ACO03

Žľab polymérbetón ACO EuroSelf - žľab 0,5 m, ZN môstkový rošt 50 cm  38702 ACO03

Žľab polymérbetón ACO EuroSelf - žľab 1,0 m s odtokom DN100, ZN môstkový rošt 100 cm 38701 ACO03

ACO Self - kombinovaná čelná stena, PP, čierna PP čierna 319288 ACO03

ACO Self - čelná stena s odtokom DN100, PP, čierna DN100  319289 ACO03

ACO Self - pachový uzáver pre žľab, dvojdielny   01666 ACO03
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Pojazdná varianta
Názov Obj. číslo Skupina
ACO Drain N100 odvodňovací žlab bez spádu dna 0.0 dl. 1 m 405121 ACO01

ACO Drain N100 - môstkový rošt 0,5 m, C250, liatina 06314 ACO01

ACO Drain N100 - aretácia pre môstk. rošt 06314 00086 ACO01

ACO Drain N100 - vpusť H355, 0,5 m, odtok s tesnením DN100     406807 ACO01

ACO Drain N100 komb. čelná stena začiatok a koniec žlabu 0.-20. 405222 ACO01

2.   Filtrácia 
Filtrácia je veľmi dôležitá časť systému pre využitie dažďovej vody. Nedostatočné čistenie vody pri vsakovaní má za následok zníženie účinnosti a životnosti 
samotného systému. Pri akumulácii dochádza k nutnosti častejšieho čistenia nádrže, poprípade k zahnívaniu organických nečistôt v nádrži a zníženiu kvality 
vody. Filtráciu pri využití dažďovej vody nedoporučujeme vynechávať.

Filtračné šachty
Oddelenie hrubých nečistôt (lístia, vetvičiek) docielime vložením filtrov do odkvapových zvodov. Podzemné  
filtračné šachty - hlavný filtračný prvok na trase. Pre bežný RD sa jedná o plastovú šachtu o priemere  
400-600 mm so sitom a voliteľne veľkým kalovým objemom. Toto riešenie je vhodné ako pre vsakovanie, tak 
aj pre nádrže.

Názov Obj. číslo Skupina
Šachta filtračná 425 mm, výška 2 m (možno skrátiť) bez poklopu   LF152152 WAV03

Poklop plastový A15 ID 425 na vlnovcovú šachtovú rúru RF000140 WAV12

Poklop liatinový A15 ID 425 na vlnovcovú šachtovú rúru RF000320 WAV12
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Nádrže, ktoré slúžia na zachytenie a akumulovanie predčistenej vody a k jej ďalšiemu využitiu. Rozdiel medzi retenciou a akumuláciou je len v systéme odvodu vody 
z nádrže. Pri retencii je regulovaným odtokom neustále nádrž vyprázdňovaná a čaká na ďalší dážď. Čiže v bezdažďovom období je nádrž prázdna. Retenčné 
nádrže s kontrolovaným (regulovaným) odtokom sú riešené pridaním špeciálnej regulačnej šachty za nádrž. Objem sa najčastejšie pohybuje medzi 4-8 m3. 
Na trhu sú nádrže zvárané z PP dosiek, monolitické plastové a betónové prefabrikované. Monolit a prefabrikát patrí medzi kvalitnejšiu voľbu. Veľkosť volíme 
podľa veľkosti odvodnených plôch a potreby úžitkovej vody. Pre bežný RD postačuje nádrž 3-6 m3 (3 m3 len splachovanie alebo závlahu, 4-6 m3 závlahu a WC 
súčasne).

3. Akumulácia a retencia

Plastové podzemné nádrže
Sú vyrobené zo sklolaminátu alebo polypropylénu a pri montáži nie je nutné obetónovanie. Pokiaľ bude nádrž umiestnená 
v zelenej ploche, nepotrebuje ďalšie statické zaistenie.

ROTO nádrže
Názov Obj. číslo Skupina
Nádrž na vodu a toaletu 3,6 m3 plast - ISC20

Nádrž na vodu a toaletu 8,1 m3 plast 586374 ISC20

Vtokové tesnenie na rúru DN160  - ISC20

Valcové nádrže 
Názov Obj. číslo Skupina
Nádrž valcová na vodu 3,5 m3 pr. 1,5 m, výška 2 m PP VN-3,5

Nádrž valcová na vodu 8,8 m3 pr. 2,5 m, výška 1,8 m PP   VN-8,8

Nádrž IS podzemná - akumulačná samonosná nádrž pre uloženie 
do štrkového lôžka 5,0 m3, DN160, s pochôdznym poklopom

TH 5,2 M3 ISC11

Upozornenie

Nádrže sa ukladajú do pieskového lôžka. V prípade pojazdu, je nutné nad nádrž umiestniť železobetónovú roznášaciu dosku. V prípade výskytu vysokej 
hladiny podzemnej vody (spodná časť nádrže bude umiestnená vo vode), je nutné nádrž obetónovať. Umiestňovanie nádrže v takýchto podmienkach 
môže byť vyriešené pomocou tlakového pásu z polosuchého betónu o šírke cca 50 cm a hrúbke cca 15 cm.
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Upozonenie      

Je potrebné zistiť geologické pomery na pozemku (geologický posudok). Doporučujeme vsakovacie boxy obsypávať štrkom.

Názov Obj. číslo Skupina
Azura-akumulačný box Wavin 500x400x1000 modrý LF100000W WAV06

Azura-geotextília ku vsakovaniu GEON Wavin 2 x 3 m (6 m2)  LF100100W WAV06

Azura-spojka akumulačných boxov-Klip vertikálny LF100300W WAV06

Azura-spojka akumulačných boxov-Klip horizontálny   LF100800W WAV06

Azura-kryt odvzdušnenia, odvetrávacia hlavica D110 modrá LF105100W WAV06

Názov Obj. číslo Skupina
Komora pre ľahkú prevádzku Garantia 300 l, 1200 mm čierna EDRENIN0040 ZAKIS

Zakončenie k tunelu Garantia, 2 ks   EDRTAPP0040 ZAKIS

Geotextília Dachtex 150 PP 2x50 m, 150 g/m2  ST SK 150 PP JINE4

Vsakovacie bloky 
Skladbu prvkov vsakovacej galérie pre rodinný dom je nutné prepočítať. Obráťte sa na našich špecialistov.

Vsakovací tunel
Vsakovacie tunely sa ukladajú za sebou a je možné tak vytvoriť ľubovoľne dlhú vsakovaciu galériu. Môžete tak 
vytvoriť dva alebo viac radov vedľa seba. Ukladajú sa na 80-100 mm hrúbky zrovnanej vrstvy štrku frakcie 8-16 mm. 
Týmto štrkom sa prevedie obsyp po hornú perforáciu a následne sa prekryje geotextíliou.

Tento systém odvodnenia sa používa všade tam, kde sú vhodné geologické podmienky k vsakovaniu a nechceme vodu ďalej využívať. Je možné vsakovacie bloky 
použiť aj ako bezpečnostný prepad pri nádržiach. Základné rozdelenie je na inštalácii v nízko zaťažených plochách (pešie, os. autá) alebo pre vysoko zaťažené 
plochy (nákladná doprava, parkovisko).

4. Vsakovanie
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Čerpanie úžitkovej vody z akumulačnej nádrže do pripojovaného objektu. Použitie špeciálnej čerpacej jednotky, ktorá dokáže plynule prejsť pri nedostatku vody 
v nádrži na zdroj prípadne z vodovodnej prípojky. Dom so štvorčlennou rodinou potrebuje pri bežnom úhrne zrážok 600 mm k splachovaniu nádrž minimálneho 
objemu 3 m3. 

Ponorné čerpadlo 
Umiestnené priamo v nádrži zaistí dostatočný komfort pri polievaní. Možné doplniť záhradným rozvodom 
s integrovanými šachtami.

Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo ponorné Wilo - TWI 5-SE 306 EM P&P (set)   2543633 WIL11

Šachta rozvodu vody vrátane ventilu 202060 DRE03

Čerpacia jednotka na zásobovanie RD úžitkovou vodou
Kompaktné zariadenie pre RD k využitiu dažďovej vody, napr. k splachovaniu toalety, pranie alebo polievanie záhrady. 
Pri nedostatku úžitkovej vody v nádrži systém automaticky začne využívať vodu z vodovodu.

SET obsahuje: 
• tiché, samonasávacie, viacstupňové, horizontálne vysokotlaké čerpadlo + 3 m kábel 
• 11 l doplňovací zásobník s doplňovaním pitnej vody v prípade potreby
• elektronické ovládanie RainControl Economy (RCE)
• ochrana magnetického ventilu proti vápenným usadeninám
• integrovaná ochrana čerpadla proti chodu na sucho
• zobrazovanie prevádzkových stavov
• zariadenie zmontované na nosníku zabalené v plastovej pene vrátane krytu

Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo vodáreň Wilo - AF Comfort MC 305 EM 0,75 kW  2518351 WIL11

Filter jemný nasávací FR 1 1/4" Wilo  2024962 WIL09

Čidlo alarmu poruchy prepadu pre doplňovanie  2518360 WIL09

Sacia/tlaková hadica SE 1,5 m 5/4" PN 10  2025973 WIL09

5.   Čerpanie 
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Nakladanie so splaškovými vodami
V každej obývanej nehnuteľnosti dochádza k produkcii odpadových vôd. V súčastnosti nie je možné tieto vody likvidovať 
nekontrolovateľným vypúšťaním do vodného toku, alebo vybudovať „trativod“. Dnešná doba ponúka viac spôsobov 
a technológií, pomocou ktorých dokážeme odpadovú vodu efektívne odvádzať alebo čistiť. Použitie rôznych variant 
vychádza z možností daného objektu a to napojenia na existujúcu kanalizáciu, čistenie splaškov na pozemku 
zákazníka, alebo žumpa (nádrž) v prípade nedostupnosti kanalizácie.

Revízna šachta 
strana 14

Varianty napojenia 

na existujúcu kanalizáciu

Verejná kanalizá
ciaVýtlačné potrubie

Čerpacia stanica 
strana 16 Žumpa

strana 19

Čistiareň odpadových vôd 
ČOV strana 17

Varianta nedostupnej kanalizácie
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Akumulačná nádrž 
strana 9

Vsak
strana 10

Zemný filter 
strana 18

Tečúca 
voda

Septik 
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Najjednoduchšia likvidácia odpadových vôd je napojenie objektu na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu. V zásade sú možné dve varianty, gravitačná alebo 
tlaková prípojka. Pri gravitačnej kanalizácii povoľujú platné STN napojenie v dimenziách DN150 a 200. Najpoužívanejšie a najčastejšie je DN150. Pri tlakovej 
kanalizácii vám ponúkame čerpaciu stanicu (ČS), ktorá vám zaistí prečerpanie splaškovej vody do vyššie položenej alebo vzdialenej kanalizácie.

Revízna šachta
Slúži ako kontrolná, preplachovacia a čistiaca šachta kanalizačnej prípojky.  

Pochôdzna varianta
OSMA

Názov Obj. číslo Skupina
Dno priame 400/150 660020 OSMA5

Predĺženie šachty DN400, 1 m 660120 OSMA5

Poklop pochôdzny, plastový A15 62180 OSMA5

Wavin

Názov Obj. číslo Skupina
Dno šachtové na vlnovcovú šachtovú rúru - prietočné 400 x 160  ICH18000PL WAV03

Rúra vlnovcová šachtová priemer 400 x 1 000 mm  ICH15076PL-1 M WAV03

Poklop A15 plastový na šacht. rúru vlnovcovú 400 ICH27850PL WAV12

1. Varianta pri dostupnosti splaškovej kanalizácie
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Revízna šachta s integrovanou spätnou klapkou
Táto špeciálna šachta je navrhnutá pre odpadový systém, alebo pre dažďovú vodu. Umiestňuje sa medzi budovu a hlavnú 
verejnú kanalizáciu. Šachta so spätnou klapkou chráni budovu pred spätným vtokom. Spätná klapka je pripevnená k hliníkovej 
tyči zakončenou madlom, pomocou ktorého pri kontrole alebo údržbe klapku ľahko demontujeme. Pre správnu činnosť 
použitia šachty s integrovanou spätnou klapkou je potrebné použiť vodotesný uzamykateľný poklop.

Pojazdná varianta
Osma

Názov Obj. číslo Skupina
Zberné dno 400/150  660030 OSMA5

Predĺženie šachty DN400, 1m 660120 OSMA5

Poklop teleskopický s redukčnou manžetou B 125 660200 OSMA5

Názov Obj. číslo Skupina
Šachtové dno s integrovanou spätnou klapkou pr. 400/200  K40P16ZB JINE4

Poklop vodotesný do 3t pr. 400 PS400 JINE4

Rúra šachtová PVC hladká SN2 (1,5 m) DN400 2366/1500 WAV03

Tento výrobok je kompatibilný so šachtovým programom OSMA a WAVIN.

Wavin

Názov Obj. číslo Skupina
Dno šachtové na vlnovcovú šachtovú rúru - prietočné 400 x 160  ICH18000PL WAV03

Rúra vlnovcová šachtová priemer 400 x 1 000 mm  ICH15076PL-1 M WAV03

Manžeta tesniaca na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315  IF249000 WAV03

Poklop B125 s teleskopickou rúrou l=375 mm DN315 liatinový ICH30276DE WAV12
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Tlaková kanalizácia
Ak máme dom umiestnený príliš nízko a nemôžeme odvádzať odpadovú vodu samospádom, prichádza na rad čerpacia stanica. Tá nám zaistí prečerpanie 
odpadovej vody do vyššie umiestnenej kanalizácie. Ak je v obci zavedená tlaková kanalizácia, tak každá nehnuteľnosť musí byť vybavená ČS, ktorá zaistí 
prečerpanie do tlakového potrubia v obci. Nami ponúkaná ČS svojimi parametrami vyhovie 95 % inštalácií. Ponúkané čerpacie stanice obsahujú všetko 
pre sprevádzkovanie ČS (nádrž, čerpadlo, riadiace plaváky a sondy, rozvádzač, pochôdzny poklop, výtlačné potrubie, armatúry).

Domová čerpacia stanica TLAKAN 
Čerpacia stanica je vhodná na napojenie na obecnú tlakovú kanalizáciu, ako aj na prečerpávanie do vyššieho 
bodu gravitačnej kanalizácie. Pre správnu voľbu je nutné vedieť, aké čerpadlá sú osadené vo zvyšku obce, 
alebo ako vysoko a ďaleko potrebujeme vodu čerpať. Táto navrhnutá ČS bude vyhovovať pre RD s takmer 
ľubovoľnou výtlačnou výškou a vzdialenosťou.

Farebný dotykový LCD display s príkladmi znázornenia niektorých situácií.

Názov Obj. číslo Skupina
TLAKAN TL P4 - 400 V so šachtou 914310 NOR01
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Najrozšírenejší spôsob čistenia odpadovej vody, ktorý pracuje na biologickom princípe je domová čistiareň odpadových vôd (ČOV) alebo septik. Technológia 
ČOV spĺňa vo väčšine prípadov všetky nároky na parametre vyčistenej vody odvádzanej do kanalizácie alebo povrchových tokov. Pred inštaláciou ČOV s prehlásením 
o zhode CE, je nutné požiadať o povolenie stavby v zmysle legislatívy. 

Názov Obj. číslo Skupina
Domová čistička EK-S4, pre 4-6 osôb, dúchadlo v ČOV D1300 mm, V1500 mm EK-S4/500 ISC30

SET pre rozbeh a prevádzku ČOV, 2x prípravok pre ČOV 100 g, 1x Koncentrát SET ČOV BIP01

Plastové ČOV
Čistenie pomocou domovej ČOV s odtokom do dažďovej kanalizácie alebo trvalého vodného toku, je dnes 
veľmi rozšírený spôsob čistenia odpadovej vody z nehnuteľností. V ČOV prebiehajú biologické procesy, ktoré 
poznáme z prírody, len sú výrazne intenzívnejšie. ČOV je možné úspešne použiť pri trvale obývaných objektov 
so zdrojom elektrickej energie a možnosťou odtoku vyčistenej vody. ČOV je vlastne živý organizmus, ktorý je 
veľmi náchylný na akékoľvek náhle zmeny (dlhodobý výpadok elektrického prúdu, ktorý ju prevzdušňuje), alebo 
nadmerné používanie chemických čistiacich prostriedkov, odvod kondenzátu z plynových kotlov. Ak hrozia 
uvedené situácie často, je lepšie uvažovať o inom spôsobe čistenia. Dnešné ČOV čistia s účinnosťou 
90-98 %. Nami ponúkané ČOV majú všetky označenia CE a ich inštalácia je možná v rámci platnej legislatívy. 
Pre lepší rozbeh a funkciu odporúčame použiť prípravok Bioprospect.

Betónové ČOV   
Parametre a prevádzka betónových čističiek sú rovnaké ako pri plastových, ktoré však nie sú staticky odolné 
proti zvýšenému tlaku rozmočenej zeminy a pôsobiacemu vztlaku vody. Betónové ČOV je preto vhodné osadiť 
v prípadoch so zvýšenou hladinou spodnej vody alebo do pojazdných plôch.

Názov Obj. číslo Skupina
ACO Clara home C, 2-5 osôb 411153 ZAKIS

ACO Clara home C, 5-10 osôb 411166 ZAKIS

SET pre rozbeh a prevádzku ČOV, 2x prípravok pre ČOV 100 g, 1x Koncentrát SET ČOV BIP01

2. Varianta čistenia splaškovej vody
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Názov Obj. číslo Skupina
Nádrž plastová, 5 m3 rotačná, poklop, ležatá, DN160, d 2400 mm, v 1750 mm, čierna ND5000 ISC11

Nadrz plastová, 2 m3 rotačná, poklop, stojatá priemer 1200, výška 1800 mm  KJ2000 ISC11

SET štartovací pre SEPTIKY A ŽUMPU, 2x BIO P1 do septiku 100 g, 1x Septikšok SET ŽUMPY BIP01

Septik  
Trojkomorová vodotesná nádrž s prepadom. V septiku prebiehajú sedimentačné a biologické procesy, ktoré 
dokážu čistiť s účinnosťou cca 30 %. Táto hodnota je podľa dnešnej legislatívy nízka a preto sa za septik zaraďuje 
ďalší stupeň čistenia zemný filter. V tejto kombinácii je už možné vyčistenú vodu vypúšťať ďalej (do vodných 
tokov, dažďová kanalizácia, a pod.). Septik s filtrom sa výborne hodí k menej či nepravidelne využívaným 
objektom (chaty, chalupy), kde nie je zdroj elektrickej energie, ale je možné vypúšťať vyčistenú vodu. Veľkosť 
septiku udáva v tzv. ekvivalentný obyvateľ (EO). Pre zjednodušenie možno povedať, že 1 EO = 1 obyvateľ. 
Septik sa dnes používa iba s ďalším stupňom čistenia, s pieskovým filtrom. Účinnosť čistenia samostatného 
septiku je na dnešné požadované parametre príliš nízka. Ale aj cez niektoré nevýhody je septik stále dôležitý 
pre likvidáciu splaškových vôd.

Názov Obj. číslo Skupina
Filter - BBF 3/6 vol.II, priemer 2,5 m, h=1 m, objem=7,2 m3, bez náplne  BBF 3/6II ZAKIS

Pieskový zemný filter 
Používa sa na dočistenie odpadovej vody za septikom alebo ČOV. Štandardne je vyplnený pieskom o rôznych 
frakciách. Ako účinnejšie a trvalejšie je lepšie naplniť filter Liaporom. Piesková náplň má obmedzenú životnosť, 
ktorá sa pohybuje v rozsahu 5-15 rokov, potom je nutné filter otvoriť a liapor alebo piesok nahradiť novým. 
Pôvodný piesok je nebezpečný odpad a môže ho zlikvidovať iba odborná firma!
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Žumpa (nádrž) na vyvážanie
Objem žumpy sa počíta podľa počtu osôb a priemernou spotrebou vody cca 80-100 l/deň/osoba. Pri rekreačných 
chalupách môže byť počítaný aj údaj nižší ako 80 l. Žumpa musí byť umiestnená v dosahu príjazdovej komunikácie, 
aby bolo zaistené bezproblémové vyvážanie fekálnym vozom.

Upozornenie

Všetky plastové a sklolaminátové nádrže, ktoré uvádzame v tejto príručke sú samonosné nepotrebujú obetónovať a sú určené do plôch bez dopravného 
zaťaženia. V prípade výskytu vysokej hladiny spodnej vody je nutné podľa typu nádrže voliť buď obetónovanie, alebo špeciálne upravený typ. Toto isté 
platí aj pre domové ČOV. V ponuke máme aj betónové nádrže a ČOV vhodné ako do miest s vysokou hladinou spodnej vody, tak na vysoké dopravné 
zaťaženie.

Žumpa je vodotesná nádrž, v ktorej sa akumulujú splaškové vody a špecializovaná firma ich potom odváža k odbornej likvidácii. Zákon dnes neumožňuje tieto 
vody likvidovať vyvážaním na polia a záhrady. Veľkosť žumpy sa riadi podľa počtu osôb a početnosti využitia objektu. Pre výpočet objemu sa dá vychádzať 
z úvahy, že spotreba vody na osobu na deň v litroch vynásobená počtom osôb a počtom dní využitia objektu alebo počtom vyvážania. Vo všeobecnosti je 
žumpa najdrahšou možnosťou likvidácie odpadovej vody a preto sa používa v obmedzených prípadoch (odľahlé objekty).

Názov Obj. číslo Skupina
Nadrž plastová 5 m3 rotačná, poklop, ležatá, DN160, d2400mm, v1750 mm, čierna ND5000 ISC11

Nadrž plastová 2 m3 rotačná, poklop, stojatá priemer 1200, výška 1800 mm KJ2000 ISC11

SET štartovací pre SEPTIKY A ŽUMPU, 2 x BIO P1 do septiku 100g, 1x Septikšok SET ŽUMPY BIP01

3.  Varianta pri nedostupnosti kanalizácie alebo vodného toku
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Pokrytie potrieb pitnej vody
Pitná voda je životne dôležitou súčasťou nášho života a vyriešenie zásobovania je  
neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti. V tejto kapitole vám na príkladoch ukážeme, 
ako riešiť možnosti pokrytia pitnej vody, s ktorými sa môžete v reálnych podmienkach 
stretnúť.

Dodatočné odbočenie
strana 30

Vodomerná šachta 
strana 22

Napojenie na jestvujúci vodovod
strana 22

Z jestvujúceho vodovoduČerpadlo na zvýšenie 
tlaku vody
strana 23

Hydrant
strana 30
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Kopaná studňa
strana 24

Sací kôš Ponorné čerpadlo 
strana 24

Čerpadlo do vrtu 
strana 25

Vŕtaná studňa 
strana 25

Domáca 
vodáreň
strana 25

Tlaková nádoba 
s ovládaním
strana 25 

Z vlastného zdroja
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Najbežnejšia situácia v SR je napojenie na verejný vodovod. Samotné napojenia vám pripraví prevádzkovateľ vodovodu, na vás bude pokračovanie do vodomernej 
šachty a ďalej do domu. Dôležitou časťou prípojky je vodomerná šachta, ktorá musí spĺňať požiadavky prevádzkovateľa a zároveň technické a statické 
požiadavky miesta umiestnenia.

Vodomerná šachta 
Ponúkané šachty sú samonosné tj. bez nutnosti obetónovania, znesú zaťaženie okolitej zeminy a rozmerovo 
odpovedajú STN. Problém môže nastať pri uložení pod hladinu spodnej vody. Tam je nutné používať iný typ 
šachty, alebo obetónovanie. Štandardný rozmer prípojného potrubia je priemer 32 alebo 40 mm. Vodomerná 
šachta slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pre domovú prípojku tak, aby boli ľahko prístupné. 
Štandardne sú steny osadené prestupmi pre vodovodné potrubie, schodíkmi a pochôdznym poklopom.

Názov Obj. číslo Skupina
Šachta vodomerná DN950, výška 1200/komin, DN600/h=250mm VKO 1- ISC40

Šachta vodomerná Aqua Q3,5 1000x1600,1"vstup a 1"výstup bez armatúr EKOPROG AQUA ISC20

Šachta MODULO 1,1 vodomer DN20 v.115-130 cm, PE32, zaťaženie 0,5 t  MODULO 1 JINE4

Vodomerná zostava HAWLE PE d 32 3/4" x 1"   35069-1 ISA01

Názov Obj. číslo Skupina
Poklop ventilový liatina voda   2102 ISA63

Podkladová doska univerzálna pre šupátka 3481 ISA01

Pre liatinové potrubie
Zemná súprava teleskopická pre 3/4"-2"; dĺžka 1,3-1,8 m" čierna 9601 ISA01

Pás navrtávací pre oceľ a liatinu bez uzáveru závitový výstup, univerzálny 
DN100 x 1", PN 16 epoxid+nerez 

3500 ISA01

Šupátko závitové uzatváracie prípojkové 2800 - vonkajší záv.+sp.ISO pre PE, 
tvárna liatina 1"-32; PN 16 epoxid

2800 ISA01

Varianta pre PE potrubie
T-kus navrtávací odbočkový s ventilom 110-32 FF488541W WAV11

Elektrospojka PE100 SDR11 PE d32 FF485702W WAV11

Zemná súprava teleskopická ventilová 1,30-1,90 m  FF050522W WAV11

Možné prevedenie vodovodnej prípojky 

Varianta pri dostatočnom tlaku vody.

1. Napojenie na existujúci vodovod
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Varianta pri nedostatočnom tlaku vody.

Automatická tlaková stanica 
Pokiaľ váš dom alebo priemyselný objekt je napojený na jestvujúci vodovod, a vo vyšších poschodiach je 
nedostatočný tlak vody, je potrebné použiť automatickú tlakovú stanicu (ATS). Táto stanica nám slúži k zásobovaniu 
vodou všade tam, kde je v systéme vodovodného rozvodu nedostatočný tlak. Taktiež nám udržuje konštantný 
tlak v systéme. Zvyčajne sa jedná o zostavu čerpadla, tlakovej nádoby a príslušenstva. 

Názov Obj. číslo Skupina
Posilovacia stanica HiMulti 3H50-20, Qmax 5 m3 2543619 WIL05

Čerpadlo vodáreň Grundfos - CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A 1x220-240 V 50/60 Hz 98374701 GRU11
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Čerpadlá do kopaných studní     
Slúžia k doprave vody z miest kde je hladina spodnej vody hlbšia než 8 m, alebo studňa je veľmi vzdialená od spotrebného 
miesta. Možno samozrejme využiť aj ako plnohodnotnú náhradu domácej vodárne.

Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo ponorné Noria nerezové TERCA-80-16-N3 s káblom 20 m 400 V ; 1,1 kW  660320 NOR02

Na kopanú studňu vám môžeme dodať stavebný materiál a aj strojné vybavenie. V našej ponuke nájdete studničné skruže, poklopy, čerpadlá, potrubia, armatúry. 
Pre kopanú studňu je potrebé premyslieť spôsob čerpania. Buď ponorné čerpadlo alebo domácu vodáreň. Pre ponorné čerpadlo odpadá sacie potrubie a nutnosť 
niekam umiestniť vodáreň, navyše domácnosť nie je zaťažená hlukom čerpadla. Životnosť týchto čerpadiel je vysoká. Pre domácu vodáreň, ktorú máte 
umiestnenú niekde v technickej miestnosti, máte síce prehľad o fungovaní čerpadla, ale zaťažuje vás hlukom. Súčasťou nášho sortimentu je komplexný materiál 
potrebný na celkovú dodávku a montáž všetkých vyššie uvedených systémov. V prípade zvláštnych požiadaviek, vám naši predajcovia radi poradia a doplnia, 
čo bude potrebné.

Domáce vodárne
Slúžia k doprave vody z miest s vysokou hladinou spodnej vody. Domáce vodárne dokážu nasať vodu z max. 8 m hĺbky. 
A udržať stály tlak v systéme s max 40-50 m (4-5 bar).

Pre domácnosť
Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo vodáreň Grundfos - Hydrojet JP5 24 l, 230 V, 50 Hz  4651BPBB GRU11

Čerpadlo vodáreň Grundfos - Hydrojet JP5 60 l, 230 V, 50 Hz  4651BQBB GRU11

Sací kôš závitový - mosadz sací kôš so spät. klapkou 1" mosadz JY502/25 ARM01

Tvarovka BA spojka priama s vonkajším závitom (Buggati) mosadzná 32x1" - svorka 30000018 GEB02

Pre chaty
Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo vodáreň Wilo - JET HWJ 301 EM 24 l s ochranou proti suchobehu 230 V  2003758 WIL11

Čerpadlo vodáreň Wilo - JET HWJ 301 EM 60 l s ochranou proti suchobehu 230 V  2014077 WIL11

3. Kopaná studňa    
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Tlaková nádoba
V spojení so samostatným čerpadlom umožňuje pracovať v plnoautomatickom režime a udržiavať tlak vo vodovodnom 
rozvode v nastavených medziach.

Názov Obj. číslo Skupina
Príslušenstvo k čerpadlám Grundfos - Vodárenský set 60L   98126006 GRU11

Pokiaľ máte alebo plánujete zdroj vody z vŕtanej studne, bude ju potrebné ukončiť vodotesne a hygienicky. K tomu slúžia tzv. záhlavie vrtu. Vlastne sa jedná 
o šachtu umiestnenú na koniec pažnice. V šachte môže byť umiestnená akumulačná nádoba, elektrický rozvádzač a ďalšie príslušenstvo. Do domu potom vedie 
už len výtlačné potrubie a šetrí cenné miesto v technickej miestnosti. Vlasnosti záhlavia vrtu sú podobné ako u vodomernej šachty (samonosnosť, vodotesnosť).

Záhlavie vrtu
Jedná sa z pravidla o rovnakú šachtu ako je vodomerná šachta. Slúži na osadenie technológie čerpania vody 
(elektrorozvádzač, tlaková nádoba, alebo celá vodáreň) - objednávka šachty na dopyt. 

Názov Obj. číslo Skupina
Šachta studničná k vrtanej studni pr.950mm výška 1000mm, d200mm SVS-d200 ISC40

Čerpadlá do vrtov    
Slúžia k doprave vody do miest s nízkou hladinou vody

4"
Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo ponorné Noria nerezové ADA COOL-N3 30 m kábel H=100 m 0,83 l/s,1,1 kW 350330 NOR02

Záves pre ponorné čerpadlá 30 m 100930 NOR03

Snímač hladiny, stykač, možnosť tlak. spínača, bez sond 230 V, 2,1-3,5 bar  111900 NOR03

Sonda Noria 30 - ponorná sonda Noria 30 m  110930 NOR03

3"
Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo ponorné Grundfos - SQ 2-70 230V 30 m  96524434 GRU11

Čerpadlo vodáreň Grundfos - SQE 3-65 CU301+ 40 m kab. 230 V  96524501 GRU11

4. Vŕtaná studňa   
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Odvedenie zemnej vlhkosti od stavby

Šachta 
strana 27

Potrubie 
strana 27

Štrk

Geotextília
strana 27
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Upozornenie

Drenážna rúra FF Drän bola navrhnutá hlavne pre odvodnenie poľnohospodárskych plôch, teda ako rúra melioračná. Tomu zodpovedá aj hustota 
perforácie a celková plocha otvorov na bežný meter rúry, ktorá je omnoho menšia ako pri drenážnych rúrach pre odvodnenie stavieb (systém Opti Drän).

Každej budove škodí prestup a presakovanie vody do základov a stien. Voda a soľ narušujú štruktúru muriva a vytvárajú nezdravé hygienické podmienky. 
Vlhkosť podporuje vznik plesní a život mikroorganizmov. Preto sa snažíme nadbytočnú zemnú vlhkosť odvádzať mimo budovu, aby nedochádzalo k jej 
poškodzovaniu a práve k tomu slúži drenážny systém. Iba kvalitne urobená drenáž dokáže spolahlivo fungovať. Odborné a špecializované firmy na odvodnenie 
budov dnes používajú najkvalitnejšie drenážne systémy. Drenážne rúry sú určené pre odvod spodných vôd z diaľníc, komunikácií, železničných tratí, obytných 
a poľnohospodárskych stavieb a záhrad. Mechanické a chemické vlastnosti PVC drenážneho potrubia sú veľmi vhodné pre stavebno-technologické použitie 
a dlhodobé pôsobenie rúr v zemi. Táto drenážna rúra je vrúbkovaná s perforáciou. Rúra sa ukladá do kamenného obsypu a mala by byť tiež zabalená do geotextílie.

Drenážny sytém Opti Drän
Tyčová drenážna rúra z PVC-U podľa normy DIN 4095. Minimálna plocha perforácie pre vtekanie vody je 
80 cm2/m, je ohybná a zo zárukou kvality, farba oranžová a žltá , v ďlžke 2,5 m s jednostranne nasadenou 
spojkou. Nová kontrolná a preplachovacia šachta z PVC pre trhy v Českej a Slovenskej republike. Jedná sa 
o výrobok určený výhradne pre drenážne systémy Opti - drän DN100.

Varianta bez lapača piesku
Názov Obj. číslo Skupina
Drenážna šachta Basic Control DN315 58501315 ZAKIS

Predlžovací nástavec DN315 v. 800 mm 58504315 ZAKIS

Drenážne potrubie Opti-drän DN100/2,5 m 50100100 ZAKIS

Geotextília Dachtex 150 PP 2 x 50 m, 150 g/m2  ST SK 150 PP JINE4

Detail drenážneho potrubia Detail melioračného potrubia

Drenážny systém
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Varianta s lapačom piesku
Názov Obj. číslo Skupina
Drenážna šachta Opti-Control s lapačom piesku, D 315 50200315 ZAKIS

Predlžovací nádstavec DN315 v. 800 mm 58504315 ZAKIS

Drenážne potrubie Opti-drän DN100/2,5 m 50100100 ZAKIS

Geotextília Dachtex 150 PP 2x50 m, 150 g/m2  ST SK 150 PP JINE4

Univerzálne drenážne tvarovky
Názov Obj. číslo Skupina
Koleno pre drenážne potrubie d 72-100 90° žltá KDR28 JINE4

T kus pre drenážne potrubie d 72-100 žltá KDR27 JINE4

Redukcia pre drenážne potrubie d 50-100 žltá KDR21 JINE4

Zátka pre drenážne potrubie d 72-100 žltá KDR11 JINE4

Klapka koncová pre drenážne potrubie d 72 -100 ZBK-DR JINE4
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Prislušenstvo k inžinierskym sieťam

HDPE Potrubie   
V predaji sa nachádzajú typy potrubia s vysokohustotného a nízkohustotného polyetylénu pre rozvody pitnej vody, tlakových 
a podtlakových kanalizačných systémov, zavlažovacie systémy, systémy pre tepelné čerpadlá, potrubie pre rozvody plynu. 
Potrubia s atestom na pitnú vodu a plyn nájdete v skupine WAV 05 a WAV10.  

Pre prípojku vody
Názov Obj. číslo Skupina
Rúra HDPE voda PE100 PN16 SDR11 32 x 3,0 V2160032 WAV10

Rúra HDPE voda PE100 PN16 SDR11 40 x 3,7 V2160040 WAV10

Rúra SafeTech voda PE 100 RCn, SDR 11 32x3,0 VP403033W WAV05

Názov Obj. číslo Skupina
Vytyčovací vodič H07V-U 4 (100 m balenie) 4 mm2 zelenožltý H07V-U 4 JINE4

Výstražná fólia modrá VODA 0,3x100 m  B733BD BRAV1

Hnedá výstražná fólia 300x0,08 mm, dl. 250 m B739BD BRAV2

Výstražná fólia žltá PLYN 0,3x100 m  B736BD BRAV1

Výstražná fólia červená ELEKTRINA 0,33x100 m B735BD BRAV1

Pre prípojku plynu
Názov Obj. číslo Skupina
Rúra HDPE plyn PE100 SDR11 32x3,0 kotúč 100 m oranžová P700032 WAV10

Rúra HDPE plyn PE100 SDR11 40x3,7 kotúč 100 m oranžová P700040 WAV10

Rúra SafeTech plyn PE100 RCn, SDR 11 32x3,0 oranžová FP104033W WAV05

Vytyčovacie vodiče a fólie
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Názov Obj. číslo Skupina
Univerzálna spojka s prírubou SYNOFLEX 7994 pr. 85-100 /DN80 epoxid 7994 DN80 ISA03

Liatinová tvarovka 8510 - T-kus DN80/80 epoxid 8510 DN80 ISA03

Šupátko prírubové uzatváracie voda 4000E2 - krátke, tvarná liatina DN50; PN 16 epoxid 4000 E2 DN50 ISA01

Zemná súprava pre šupátka teleskopická 9500 E2 pre DN0-100; dĺžka 1,3-1,8 m epoxid 9500 E2 DN50 ISA01

Doska podkladová univerzálna 3481 - pre šupátka a arm.domov.prípojok pr. 340 mm  3481 ISA01

Poklop šupátkový liatina voda   1840 ISA63

Príruba liatinová 8100 - vnútorný závit DN80 x 1" epoxid 8100 DN80 x 1" ISA03

Tesnenie IS gumové - prírubové G-ST s oceľovou vložkou DN80, PN 10-40  0413009 TES02

Skrutka A2 nerez 931 M16x70   - UPEV1

Matica A2 nerez 934 M16 - UPEV1

Príklad zostavy k podzemnému hydrantu 
Názov Obj. číslo Skupina
Prírubové koleno PP (N) 90° s pätkou DN80 PN10/16 epox PP 80/90°-1663 ISA64

Rúra liatinová prírubová TP (FF) DN80 L=300mm PN10/16 epox TP 80/300 ISA65

Hydrant podzemný liatinový K240 - DUO DN80/1,25 m; PN16 epoxid K240 DN80/1,25 ISA01

Poklop hydrantový liatina 2103 ISA63

Tesnenie IS gumové - prírubové G-ST s oceľovou vložkou DN80, PN 10-40  0413009 TES02

Skrutka A2 nerez 931 M16x70 - UPEV1

Matica A2 nerez 934 M16 - UPEV1

Tvarovky a armatúry
Príklad tvaroviek a armatúr k dodatočnému odbočeniu z jestvujúceho vodovodného potrubia.
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Plastové mechanické zverné spojky a elektrotvarovky 
Zverné tvarovky Plassim sú určené pre spájanie rúr so všetkých druhov polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD). Podľa DIN 8074, 
ISO 4427. Spojky sú určené aj pre použitie do zeme. Telo spojky a prevlečná matica sú stabilizované proti UV žiareniu. 

Ďalej v našom sortimente nájdete rúrové fitingy HAWLE ( ISA 03), mosadzné zverné spojky BUGATTI (GEB 02) a taktiež 
elektrotvarovky GEORG FISCHER (WAV 11) . K elektrotvarovkám PE 100 je možné si zapožičať elektrozváračku.   

Názov Obj. číslo Skupina
PP S-spojka plastová voda d 32 mm - závitová  15032M0032 PEV03

PP S-prechod ZD-vnút.záv. plastová voda 32/1" 15032M0203 PEV03

PP S-koleno plastová voda d 32 mm - závitová  15032Z0032 PEV03

PP S-spojka plastová voda d 40 mm - závitová  15040M0040 PEV03

PP S-prechod ZD-vnút.záv. plastová voda 40/5/4" 15040M0204 PEV03

PP S-koleno plastová voda d 40 mm - závitová  15040Z0040 PEV03

Názov Obj. číslo Skupina
Elektrospojka PE100 SDR11 PE voda a plyn 32 - elektro  FF485702W WAV11

Elektrokoleno 90° PE100 SDR11 PE voda a plyn 32 - elektro  FF485813W WAV11

Elektrokoleno 45° PE100 SDR11 PE voda a plyn 32 - elektro čierna FF485803W WAV11

Elektro T-kus, rovnoramenný PE100 SDR11 PE voda a plyn 90 - elektro  FF485623W WAV11

Elektroredukcia PE100 SDR11 PE voda a plyn 32-20 - elektro  FF485832W WAV11

Elektrotvarovka prechodová PE-mosadz, vonkajší závit PE voda a plyn 32-1" FF485862W WAV11
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Čerpanie znečistenej vody 
Pre čerpanie odpadových a drenážnych vôd alebo k využitiu v záhrade.

Drenážne
Názov Obj. číslo Skupina
Kalové čerpadlo, plastový plášť TMW 32/8 4048413 WIL11

Kalové čerpadlo, plastový plášť TSW 32/8 6045167 WIL11

Kalové čerpadlo, plastový plášť UNILIFT CC 5 A1 96280966 GRU11

Kalové čerpadlo, nerezový plášť UNILIFT KP 150 A1 011H1800 GRU11

Kalové
Názov Obj. číslo Skupina
Čerpadlo kalové Wilo - TP 75 EM, kábel 5 m 230 V  2865142 WIL11

Čerpadlo kalové Wilo - TPI 1200 EM, kábel 10 m 230 V  2865141 WIL11

Čerpadlo kalové Grundfos - SEG.40.09.2.50B s rezacím zariadením 400 V  96075897 GRU11

Pätka ku kalovému čerpadlu SEG (set 3 ks)   96076196 GRU11

Riadiaca jednotka k čerpadlu LCD 108 3x400 V 1,6-5,0 A  96841942 GRU11

Čerpadlo kalové Grundfos - Multilift MSS.11.3.2 3x400 V 97901027 GRU11

Čerpadlo kalové Grundfos - Multilift MSS.11.1.2 1x230 V  97901037 GRU11
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Názov Obj. číslo Skupina
Spätná koncová klapka ZBK110 pr. 110  ZBK110 JINE4

Spätná koncová klapka ZBK160 pr. 160  ZBK160 JINE4

Spätná koncová klapka ZBK200 pr. 200  ZBK200 JINE4

Koncové klapky
Použitie koncových klapiek v nižšie položených oblastiach proti zaplaveniu budov spôsobené spätným tokom 
dažďových vôd vypúšťaných do kanalizácie alebo do vodných tokov. Klapky pracujú plne automaticky a zároveň bránia 
vstupu hlodavcom do potrubia a tak do samotnej budovy.

Spätná klapka 
Spätná klapka sa vkladá do ležatého potrubia a slúži k zabráneniu spätnému toku splaškových alebo dažďových vôd. 
Nájdete ich v skupinách HL-1 a JINE4. 

Názov Obj. číslo Skupina
Tvarovka HT spätná klapka typ A plastová odpadová DN50 - vnútorný  KLAPKA A JINE4

Spätná klapka plastová odpadová DN110 ZB110 JINE4

Spätná klapka plastová odpadová DN125 ZB125 JINE4

Spätná klapka plastová odpadová DN160 ZB160 JINE4

Spätná klapka plastová odpadová DN200 ZB200 JINE4
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Betónové
Názov Obj. číslo Skupina
Poklop BEGU D 400 kN DN600/785 H160 1254 ISA63

Mreža uličná vtoková liatinová pre vozovky BEGU 500x500 D400kN H160 - ISA63

Kôš uličný kalový pozinkovaný bahenný malý B1 2672 ISA63

Liatinové
Názov Obj. číslo Skupina
Poklop liatinový uzamykateľný D400 DN600/785 H110 - ISA63

Poklop liatinový Rexess, kruhový bez ventilácie, D400kN ,DN600/785 - ISA33

Bezpečnostná západka k pokopom REXESS D400 H110 - ISA33

Poklop liatinový B 125 600x600 710/710 H50 1217 ISA63

Plastové
Názov Obj. číslo Skupina
Poklop plastový GREENMOON, štvorcový, B125 710x710/533x533, výška 90 mm GREENMOON B125-štvor ZAKIS

Ostatné
Názov Obj. číslo Skupina
Poklop ALUDECK AD050 s rámom pre zadláždenie 500x500 (615x615) v. 75 mm  AD050 ISO02

Poklopy
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Potrubie

KG2000 
Hladké potrubie z polypropylénu (PP), so schopnosťou odolávať horúcej vode až do max. 90°C. Má vyššiu kruhovú  
pevnosť (SN 10) a tým je vhodné pre miesta s vyššími vrcholovými tlakmi - výška krytia až do 8 m, diaľničné vozovky, oblasti  
s vysokou hladinou podzemnej vody. Jedná sa o vyššiu radu potrubia z PP. Vyrába sa v priemeroch od 110 do 500 mm 
a v dĺžkach 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m, od DN250 v dĺžkach 1 m, 3 m, 6 m.

ULTRA-RIB 2 SN10, SN16

Rebrované potrubie z polypropylénu (PP) s vysokou kruhovou tuhosťou. Určené k odvádzaniu splaškových a dažďových 
vôd. Vďaka rebrám je možné opätové využitie zeminy z výkopu, prípadne možnosť použitia obsypu väčšej zrnitosti. Vyrába 
sa v priemeroch 110 až 630 mm a v dĺžkach 1 m, 3 m a 6 m.

KG SN 4 a SN 8
Hladké potrubie z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC ). Určené pre zvodové potrubie pod budovami, kanalizačnými  
prípojkami a stokové siete s výškou krytia až 4 m (SN 4) a 6 m (SN 8). Jedná sa o najlacnejší typ potrubia. Vyrába sa  
v priemeroch od 110 do 500 mm (SN 4) a od 160 do 500 mm (SN 8) v dĺžkach 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m.

X-Stream
Korugované potrubie z polypropylénu (PP). Určené k odvádzaniu splaškových a dažďových vôd. Systém sa vyznačuje  
kruhovou tuhosťou SN 8 a SN 10, čím je určené k použitiu na miesta s veľkým statickým či dynamickým zaťažením. Jedná 
sa o základný typ potrubia z PP a tým i cenovo dostupné. Vyrába sa v priemeroch od 150 do 800 mm a v dĺžkach 6 m (3 m 
na objednávku).

QUANTUM SN 12, SN 16
Hladké vysokopevnostné potrubie nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) s viacvrstvovou kompaktnou stenou, vysokou 
kruhovou tuhosťou SN 12 alebo SN 16 a vysokou rázovou odolnosťou pri nízkych mínusových teplotách, a preto je vhodné 
do najnáročnejších podmienok. Vysoký uživateľský komfort prináša svetlá vnútorná stena a vnútorný popis trubiek. Jedná 
sa o vyššiu radu potrubia z PVC . Vyrába sa v priemeroch 160 až 800 mm a v dĺžkach 1 m, 3 m a 6 m.

AWADUKT HPP SN16
Hladké plnostenné potrubie z polypropylénu s nevrstvenou stenou. Jedná sa o potrubie s vysokou kruhovou tuhosťou 
SN 16. Týmto je zabezpečená odolnosť i v tých najnáročnejších podmienkach. Potrubie obsahuje IR - reflekčné farebné  
pigmenty pre zníženie jednostrannej tepelnej rozťažnosti. Možnosť tlakového preplachovania až do 340 bar. Vonkajší  
a vnútorný popis potrubia. Vyrába sa v priemeroch 160 až 630 mm a v dĺžkach 1 m, 3 m a 6 m.

Upozornenie: SN - je to parameter pevnosti v tlaku (kruhová tuhosť), napr.: SN8 znamená 8 kN/m2 = 800 kg/m2.



Inžinierske siete
Spoločnosť PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. ponúka ucelený sortiment zameraný na dodávky systémov pre vodovody, kanalizácie, rozvody plynu a vodného 
hospodárstva. V našom sortimente nájdete komplexné riešenia pre rodinné domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske objekty 
(vsakovanie, retencia, akumulácia).

Služby

. návrhy čerpacích staníc na splaškové vody

. návrhy čerpadiel podľa hydraulických parametrov

. školenie stavebných firiem (materiály, zákony, normy)

. technické poradenstvo v oblasti vodovodov a kanalizácií

. opravy chýb vo výkazoch výmer a projektovej dokumentácii

. návrhy variantných riešení (zmeny materiálov)

. vypracovanie cenových ponúk podľa výkazu výmer

Sortiment

. plastové kanalizačné potrubie PP, PVC, PE, sklolaminát

. vodovodné tvarovky

. liatinové vodovodné a kanalizačné potrubie

. plastové vodovodné potrubie PE, PVC

. vodovodné a kanalizačné armatúry

. vsakovacie a akumulačné systémy

. drenáže

. líniové a bodové odvodnenie

. odlučovače tukov a ropných látok

. čistiarne odpadových vôd  

. poklopy a mreže

. betónové výrobky (skruže, rúry, dná, dlažba, žľabovky, obrubníky atď.)

. plastové šachty

. príslušenstvo

. geotextílie

. čerpacia technika

Centrála spoločnosti
SR: Vajnorská 140 . 831 04  Bratislava . tel. 024 4455 782–3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk
ČR: Tyršova 647 . 664 42  Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz


