
Výhody válcové samonosné šachty

Výhody válcové nesamonosné šachty

Vodotěsnost

Dlouhá životnost

Snadná manipulace při transportu

Velmi jednoduchá instalace

Snadné usazení do výkopu, ale potřeba kompletní betonáž

Minimální pořizovací náklady

VODOMĚRNÉ
ŠACHTY

VÁLCOVÉ

KATALOG 2023

100% vodotěsnost i u přívodního potrubí

Není potřeba celou vodoměrnou šachtu obetonovávat

Dlouhá životnost

Nízká hmostnost

Snadná manipulace při transportu

Velmi jednoduchá instalace vodoměrné šachty

Snadné usazení do výkopu

Minimální pořizovací náklady

SAMONOSNÉ

NESAMONOSNÉ
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Vodoměrné šachty se používájí pro osazení vodoměru. Veškeré svary na šachtě jsou těsné. Do vodoměrné šachty vám podle požadované 

Ø přívodního potrubí (25, 32, 40, 50 nebo 63 mm) dáme hrdlo, kterým přivedete potrubí do šachty. Na přání můžeme šachtu vybavit 

potřebným vodoměrem.

Vodoměrné šachty samosnosné, které mají označení VS-S-2 a VS-S-3. Dále šachtu pod označením VS-S-1, která je primárně určená 

jako šachta do vrtů.
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Technické informace o šachtě

Vodoměrná šachta má válcový tvar a je navržena samonosná konstrukce u které není potřeba obetonovávat plášt. Šachta je vodotěsná 

a vyrobená z polypropylenových desek o tloušťce 6 – 8 mm. Víko šachty je možné opatřit zámkem. Komínek má výšku 200 mm.

Usazení vodoměrné šachty / šachty do vrtů

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

ostrých výstupků. Vodoměrná šachta se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonová kotva 

pro ukotvení nádrže kolem celého obvodu 10 cm obvodu, po ztuhnutí betonu se obsypává štěrko pískem.

Součástí dodávky je:

vodoměrná šachta, nebo šachta do vrtů

nášlapy

2x vstup

prohlášení o shodě

atest o nepropustnosti

návod
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Vodoměrné šachty slouží k osazení vodoměru k domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Nesamonosnou variantu je potřeba 

celou obetonovat. Sváry na šachtě jsou 100% pevné a těsné. Pro přívodní potrubí je ve vodoměrné šachtě osazeno hrdlo s otvorem dle 

požadovaného Ø potrubí (25, 32, 40, 50 nebo 63 mm), na přání zakazníka. Na přání je možné vodoměrnou šachtu vybavit potřebným 

vodoměrem.

Vodoměrné šachty, které mají označení VS-N-2 a VS-N-3. Dále šachtu pod označením VS-N-1, která je primárně určená jako šachta 

do vrtů.
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Technické informace

Vodoměrná šachta má válcový tvar a je navržena nesamonosná konstrukce u které je potřeba jí obetonovat. Šachta je vodotěsná 

a vyrobená z polypropylenových desek o tloušťce 5 – 8 mm. Víko vodoměrní šachty je možné opatřit zámkem. Komínek má výšku 

200 mm. Poklop splňuje pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Při zájmů je možné objednat poklop 

pochůzný, nebo pojezdový (plastové i betonové).

Usazení šachet

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

ostrých výstupků. Vodoměrná šachta se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonáž celé 

šachy včetně komínku.

Součástí dodávky je:

vodoměrná šachta, nebo šachta do vrtů

nášlapy

2x vstup

prohlášení o shodě

atest o nepropustnosti

návod



Název Průměr D (mm)
Hloubka komínku Va 

(mm)
Hloubka desky Vd (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Šachta do vrtů 950 200 1200 40 6500

Vodoměrná šachta 1300 200 1400 55 9000

Vodoměrná šachta 1300 200 1700 65 10000

Podrobnosti a ceny

* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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SAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název Průměr D (mm)
Hloubka komínku Va 

(mm)
Hloubka desky Vd (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Šachta do vrtů 950 200 1200 37 5400

Vodoměrná šachta 1300 200 1400 50 7000

Vodoměrná šachta 1300 200 1700 60 8500

NESAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

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

Další příslušenství


