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nízká hmotnost nádrže

dlouhá životnost

vysoká chemická i tlaková odolnost jímky

jednoduchá montáž jímky

jímky lze propojit

možnost individuálních rozměrů

100% těsnost

Výhody samonosných jímek

jímka samonosná

poklop

1x vtok

prohlášení o shodě

návod
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Jímka, nádrž je navržena jako samonosná konstrukce. U této kontrukce není potřeba celou jímku obetonovat. 

Prostupy v rozměrech 32, 40, 50, 75, 110, 125 nebo 160 mm jsou vytvořeny zdarma a dle přání zákazníka.

Jímky (žumpy, nádrže) jsou navržené a staticky spočítané pro maximální nosnost a pevnost. Jen naše konstrukce poskytuje dokonalou 

pevnost, díky třem druhům vyztužení (liší se podle velikosti jímky):

- Vnější trojúhelníkové výztuhy, které poskytují dokonalé zpevnění pláště.

- Vnitřní nosné pro zpevnění dna a stropu.

- Vnitřní skruže, které zpevňují plášť.

Uložení nádrží

Na štěrkopískové dno se provede betonáž armovaného podkladního betonu o tloušťce min. 100 mm. Beton musí být vyrovnaný 

a bez ostrých výstupků. Kolem obvodu betonové desky se dá drenážní roura pro odvod vody od jímky. Jímka se usadí na základovou 

desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonová kotva pro ukotvení nádrže kolem celého obvodu 10 cm, po ztuhnutí 

betonu se obsypává stěrko pískem.

Certifikace

Všechny sváry na plastové jímce jsou 100% pevné a těsné (dokazuje osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN750905, 

který se provádí po zhotovení nádrže, jímky). Jímky jsou staticky spočítané a certifikované. Dle objemu jímky se volí tloušťka stěn 

a také nutné vyztužení. S naší jímkou si můžete být jistí, že Vám vydrží po celý život. Jímky samonosné jsou určené do suchého podloží, 

v případě výskytu spodní vody je potřeba volit jímky dvouplášťové.

Jímky a nádrže jsou certifikované dle nařízení vlády 312/2005 Sb., Příloha 2, bod 10. 12 je certifikace pro žumpy a nádrže povinná. 

Certifikáty může vystavit pouze certifikační úřad a nemůžou si je firmy vystavovat samy. Naše výrobky mají certifikaci a technické 

odvědčení pro Českou i Slovenskou republiku.
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Jímky jsou vyrobeny z 1. jakosti materiálů. Naše firma nepoužívá recyklované plasty na výrobu jímek. Recyklovaný materiál z daleka 

nedosahuje vlastností jako PP desky 1. jakosti. Proto si můžete být jistí, že Vám naše jímka nespadne.

Jímky, nádrže jsou tvořeny deskami 5 - 10 mm. Jímka, žumpa je dodávána včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop 

a víko jímky splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Pokud je potřeba poklop na určité zatížení 

je potřeba, tento požadavek uvést do objednávky. Přístup do jímky je umožněn průlezem o průměru 55 - 58 cm a výšce 25 cm. 

Pokud je potřeba výší vstupní průlez je potřeba, tento požadavek uvést do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábíme z polypropylénu (PP) 

tloušťky 5, 8 a 10 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu těchto aplikací. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová 

stálost, svařitelnost.

Název Objem (m3)
Průměr D 

(mm)

Hloubka komínku 

Va(mm)

Hloubka nátoku 

Vb (mm)

Hloubka odtoku 

Vc (mm)

Hloubka desky 

Vd (mm)
Hmotnost (kg) Cena (Kč)

JVS-S-1 1 1100 250 445 495 1762 55 8500

JVS-S-2 2 1400 250 445 495 1762 70 11500

JVS-S-3 3 1700 250 445 495 1762 80 16000

JVS-S-4.7 4.7 2050 250 445 495 1762 120 18400

JVS-S-6 6 2050 250 445 495 2262 130 20500

JVS-S-7.5 7.5 2600 250 445 495 1762 160 25000

JVS-S-9 9 2500 250 445 495 2262 200 28000

JVS-S-10 10 2600 250 445 495 2262 - 29600

JVS-S-12 12 2600 250 445 495 2764 220 32100

JVS-S-15 15 2600 250 445 495 3100 - 40500

Podrobnosti a ceny

Další příslušenství
Název Cena

Nádstavec komínku 10cm 330

Nádstavec komínku 20cm 660

Nádstavec komínku 30cm 990

Nádstavec komínku 40cm 1320

Nádstavec komínku 50cm 1650

Poklop kruhový JS 600 - pochozí 2063

Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním 2263

Zamykání poklopu 330

Norná stěna 300

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

* Uvedené ceny jsou bez DPH.


