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nízka hmotnosť nádrže

dlhá životnosť

vysoká chemická i tlaková odolnosť jímky

jednoduchá montáž jímky

jímky možno propojit

možnosť individuálnych rozmerov

100% tesnosť

Výhody samonosných jímek

jímka samonosná

poklop

1x vtok

vyhlásenie o shode

návod
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Jímka, nádrž je navrhnutá ako samonosná konštrukcia. U této kontrukce není potřeba celou jímku obetonovat.

Prostupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm sú vytvorené zdarma a podľa želania zákazníka.

Jímky (žumpy, nádrže) sú navrhnuté a statické spočítané pre maximálnu nosnosť a pevnosť. Jen naše konstrukce poskytuje dokonalú

pevnost, vďaka třem druhům vyztužení (líši se podle velikosti jímky):

- Vnější trojuholníkové výztuhy, ktoré poskytujú dokonalé zpevnenie plášťa.

- Vnútorné nosné pre zpevnenie dna a stropu.

- Vnútorná skruže, ktorá zpevňuje plášť.

Uloženie nádrží

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

a bez ostrých výstupkov. Kolem obvodu betónové dosky sa dá drenážna roura pre odvod vody od jímky. Jímka sa usadí na základovú

desku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betónová kotva pre ukotvenie nádrže okolo celého obvodu 10 cm, po ztuhnutí

betónu sa obsypáva stierko pískem.

Certifikácia

Všetky sváry na plastové jímce sú 100% pevné a tesne (dokazuje osvedčenie o skúške vodotesnosti dle ČSN750905,

ktorý sa vykonáva po zhotovení nádrže, jímky). Jímky sú statické spočítané a certifikované. Dle objemu jímky sa volí tloušťka stien

a tiež nutné vyztužení. S ním si môžete byť istí, že Vám vydržíte po celý život. Jímky samonosné sú určené do suchého podloží,

v prípade výskytu spodnej vody je potreba voliť jímky dvojplášťové.

Jímky a nádrže sú certifikované dle nařízení vlády 312/2005 Sb., Príloha 2, bod 10. 12 je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná.

Certifikáty môžu vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžete si ich firmu vystaviť samy. Naše výrobky majú certifikáciu a technické

odvedenie pre Českou i Slovenskú republiku.
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Jímky sú vyrobené z 1. akosti materiálov. Naša firma nepoužíva recyklované plasty na výrobu pokrmov. Recyklovaný materiál z ďaleka

nedosahuje vlastnosti jako PP dosky 1. jakosti. Preto si môžete byť istí, že vám to nepadne.

Jímky, nádrže sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Jímka, žumpa je zahrnutá vrátane poklopu a je nutné počítat s tým, že dodávaný poklop

a viem využívať iba požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Ak je to potrebné poklop na určité zaťaženie

je potreba, tento požiadavku zadať do objednávky. Prístup do jímky umožňuje prístup o priemere 55 - 58 cm a výške 25 cm.

Ak je potreba vyšší vstupný prielez je potreba, tento požiadavku zadať do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábame z polypropylénu (PP)

tloušťky 5, 8 a 10 mm, ktoré sú vyhovujúcim materiálom pre stavbu týchto aplikácií. Vlastnosti dosiek z PP sú houževnatosť, tvarová

stálosť, svaritelnost.

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 (EUR)

JVS-S-1 1 1100 250 445 495 1762 55 347

JVS-S-2 2 1400 250 445 495 1762 70 469

JVS-S-3 3 1700 250 445 495 1762 80 653

JVS-S-4.7 4.7 2050 250 445 495 1762 120 751

JVS-S-6 6 2050 250 445 495 2262 130 837

JVS-S-7.5 7.5 2600 250 445 495 1762 160 1020

JVS-S-9 9 2500 250 445 495 2262 200 1143

JVS-S-10 10 2600 250 445 495 2262 210 1208

JVS-S-12 12 2600 250 445 495 2764 220 1310

JVS-S-15 15 2600 250 445 495 3100 290 1653

Podrobnosti a ceny

Další příslušenství
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Název Cena (EUR)

Nádstavec komínku 10cm 14

Nádstavec komínku 20cm 27

Nádstavec komínku 30cm 40

Nádstavec komínku 40cm 54

Nádstavec komínku 50cm 67

Poklop kruhový JS 600 - pochozí 84

Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním 92

Zamykání poklopu 14

Norná stěna 12

* Ceny sú uvedené bez DPH


