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URČENÍ:
Rodinné domy
Malé a střední provozovny

Hranaté vodoměrné šachty
Použití a kvalita
4 Vodoměrné šachty slouží k osazení vodoměru k domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné.
4 Sváry plastové jsou 100% pevné a těsné (dokazuje osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle

ČSN750905, který se provádí po zhotovení nádrže).
4 Pro přívodní potrubí je ve vodoměrné šachtě osazeno hrdlo s otvorem dle požadovaného Ø

potrubí, na přání zakazníka. Šachta se dá vybavit potřebným vodoměrem.

Druhy
4 Samonosná : má hranatý tvar a je navržena jako samonosná konstrukce u které není potřeba

betonovávat plášť. Šachta je vodotěsná a vyrobená z polypropylenových desek o tloušťce 8 – 10
mm. Víko šachty je opatřené zámkem. Komínek má výšku 300 mm. Poklop splňuje pouze
požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Při zájmů je možné objednat
poklop pochůzný.

Výhody samonosných

®

4Vodotěsnost
4Není potřeba celou vodoměrnou šachru

obetonovávat
4Dlouhá životnost
4Snadná manipulace při transportu
4Velmi jednoduchá instalace
4Snadné usazení do výkopu
4Nižší náklady na usazení

Výhody nesamonosných
4Vodotěsnost
4Dlouhá životnost
4Snadná manipulace při transportu
4Velmi jednoduchá instalace
4Snadné usazení do výkopu
4Minimální pořizovací náklady

4 Nesamonosná : má hranatý tvar a je navržena jako nesamonosná konstrukce u které je potřeba

obetonovat plášt. Šachta je vodotěsná a vyrobená z polypropylenových desek o tloušťce 8 – 10
mm. Víko šachty je opatřené zámkem. Komínek má výšku 300 mm. Poklop splňuje pouze
požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Při zájmů je možné objednat
poklop pochůzný.

ÚSPORA A ÚDRŽBA
4 Šachta nepotřebuje žádnou údržbu.
4 U samonosné varianty není potřeba obetonovat celou šachtu.

ČSN EN
ISO 9001

ČSN EN
ISO 14001

ČSN BS
OHSAS 18001
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ROZMĚRY SAMONOSNÝCH
Název

Šířka
Š(mm)

Výška komínku
Va(mm)

Výška
Vd(mm)

Hloubka
H(mm)

Hmotnost
(kg)

VSH-S-1

1350

300

1800

1050

80

ROZMĚRY NESAMONOSNÝCH
Název

Šířka
Š(mm)

Výška komínku
Va(mm)

Výška
Vd(mm)

Hloubka
H(mm)

Hmotnost
(kg)

VSH-N-1

1350

300

1800

1050

65
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sídlo společnosti:
Mlýnská 771
742 83 Klimkovice
tel.: +420 737 952 837
e-mail: jimky-plast@email.cz
Další informace na:

www.jimky-plast.cz
1. Betonové a plastové poklopy třídy zátěže A15, B125

2. Nástavec

3. Zamykání poklopu
4. Světelná a zvuková signalizace
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