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ŠACHTA pro 
vodovodní přípojku

prefabikované betonové díly z vibrovaného
hladkého betonu

Použití:

vodoměrná šachta slouží jako komora pro 
vodovodní přípojku na ochranu vodoměru
je určena pro usazení mimo komunikaci
(do trávníku, předzahrádek apod.)

Uložení:

šachta se osazuje na zpevněný podklad
dno není nutné použít, lze nahradit zásypem
ze štěrku
osazení závisí na geologických podmínkách
stavby
manipulace se segmenty je prováděna pomocí
manipulačních otvorů ve stěnách
segmenty se kladou většinou 3ks na sebe
tzn.do nezámrzné hloubky (dle použití
jednotlivých dílů cca1,5m),
na tyto segmenty se osazuje víko s otvorem a na
víko šachtová nádstavba se zabudovaným 
plechovým poklopem o rozměru 600x600mm, 
případně pro další zvýšení kompletu nejprve
nádstavba bez poklopu.
Místo tohoto víka s otvorem a nádstavby 
lze použít víko přímo s plechovým poklopem
o rozměru 600x600mm, takto
uložená sestava se zasype zeminou.

vytváření prostupů ve stěnách šachty pro 
vodovodní řád se řeší individuálně přímo na stavbě

Povrch a barevné provedení:

hladký beton v barvě přírodní
šachtová nádstavba má povrch vymývaného 
betonu



šachtová víka s otvorem, s poklopem, i nádstavba jsou uloženy na standardních paletách 80x120
jsou na paletě fixovány PE fólií

KOMPLET 1 KOMPLET 2

dodáváme samostatně komplety nebo jednotlivé segmenty

šachtové komplety nejsou dimenzovány jako pojezdové a nejsou vodotěsné

součástí dodávky kompletů 1 a 2 jsou žebříky

Komplet 1tvoří:

3 šachtové segmenty
víko s plechovým poklopem
dno (s drenážním otvorem)

Komplet 2tvoří:

3 šachtové segmenty
víko s otvorem
nádstavba s plechovým poklopem
dno (s drenážním otvorem)

ZÁRUKA
5 LET

Na betonové výrobky 
je poskytována 
záruční lhůta 60 měsíců

Z S
Certifikace  a dozorování jsou prováděny 
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, 
Autorizovanou osobou č.204

Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"
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