
Výhody válcové samonosné šachty

Výhody válcové nesamonosné šachty

Vodotesnosť

Dlhá životnosť

Jednoduchá manipulácia pri transporte

Veľmi jednoduchá inštalácia

Jednoduché usadenie do výkopu, ale potreba kompletná betonáž

Minimálne obstarávacie náklady

VODOMERNÉ
ŠACHTY

VALCOVÉ

KATALÓG 2023

100% vodotesnosť aj pri prívodnom potrubí

Nie je potrebné celú vodomernú šachtu obetónovávať

Dlhá životnosť

Nízka hmotnosť

Jednoduchá manipulácia pri transporte

Veľmi jednoduchá inštalácia vodomernej šachty

Jednoduché usadenie do výkopu

Minimálne obstarávacie náklady

SAMONOSNÉ

NESAMONOSNÉ



Použitie a kvalita

Gluc PBS s.r.o. Sídlo společnosti:
Mlýnská 771

742 83 Klimkovice
tel.: +420 736 454 999
e-mail: jimky-plast@email.cz

Výroba a obchodní oddělení:
Orlovská 737/125

713 00 Ostrava-Heřmanice 

Vodomerné šachty sa používajú na osadenie vodomeru. Všetky zvary na šachte sú tesné. Do vodomernej šachty vám podľa požadovanej

Ø prívodného potrubia (25, 32, 40, 50 alebo 63 mm) dáme hrdlo, ktorým privediete potrubie do šachty. Na prianie môžeme šachtu vybaviť

potrebným vodomerom.

Vodomerné šachty samosnosné, ktoré majú označenie VS-S-2 a VS-S-3. Ďalej šachtu pod označením VS-S-1, ktorá je primárne určená

ako šachta do vrtov.
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Technické informácie o šachte

Vodomerná šachta má valcový tvar a je navrhnutá samonosná konštrukcia, pri ktorej nie je potrebné obetónovávať plášť. Šachta je 

vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Veko šachty je možné opatriť zámkom. Komín má výšku 200 mm.

Usadenie vodomernej šachty / šachty do vrtov

Na štrkopieskové dno sa prevedie betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez

ostrých výstupkov. Vodomerná šachta sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betónová kotva

na ukotvenie nádrže okolo celého obvodu 10 cm obvodu, po stuhnutí betónu sa obsypáva štrko pieskom.

Súčasťou dodávky je:

vodomerná šachta, alebo šachta do vrtov

nášľapy

2x vstup

vyhlásenie o zhode

atest o nepriepustnosti

návod

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk
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Vodomerné šachty slúžia na osadenie vodomeru k domovej prípojke tak, aby boli ľahko prístupné. Nesamonosný variant je potrebný

celú obetónovať. Zvary na šachte sú 100% pevné a tesné. Pre prívodné potrubie je vo vodomernej šachte osadené hrdlo s otvorom podľa

požadovaného Ø potrubia (25, 32, 40, 50 alebo 63 mm), na prianie zakazníka. Na prianie je možné vodomernú šachtu vybaviť potrebným

vodomerom.

Vodomerné šachty, ktoré majú označenie VS-N-2 a VS-N-3. Ďalej šachtu pod označením VS-N-1, ktorá je primárne určená ako šachta

do vrtov.

V
Á

LC
O

V
Á

 V
O

D
O

M
ĚR

N
Á

 Š
A

C
H

TA
 N

ES
A

M
O

N
O

S
N

Á

Technické informácie

Vodomerná šachta má valcový tvar a je navrhnutá nesamonosná konštrukcia, pri ktorej je potrebné ju obetónovať. Šachta je vodotesná

a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 5 – 8 mm. Veko vodomernej šachty je možné opatriť zámkom. Komienok má výšku

200 mm. Poklop spĺňa iba požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pri záujmoch je možné objednať poklop

pochôdzny, alebo pojazdový (plastové aj betónové).

Usadenie šachiet

Na štrkopieskové dno sa prevedie betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez

ostrých výstupkov. Vodomerná šachta sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betonáž

šach vrátane komínu.

Súčasťou dodávky je:

vodomerná šachta, alebo šachta do vrtov

nášľapy

2x vstup

vyhlásenie o zhode

atest o nepriepustnosti

návod

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk



Název Průměr D (mm)
Hloubka komínku Va 

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

Šachta do vrtů 950 200 1200 40 265

Vodoměrná šachta 1300 200 1400 55 367

Vodoměrná šachta 1300 200 1700 65 408

Podrobnosti a ceny

Gluc PBS s.r.o. Sídlo společnosti:
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SAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Název Průměr D (mm)
Hloubka komínku Va 

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

Šachta do vrtů 950 200 1200 37 220

Vodoměrná šachta 1300 200 1400 50 286

Vodoměrná šachta 1300 200 1700 60 347

NESAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie príslušenstvo
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


