
Podzemní nádrže na užitkovou vodu samonosné

Plastové samonosné nádrže z materiálu tloušťky 8 mm jsou určeny k osazení pod úroveň terénu bez 
nutnosti dalšího statického zajištění např. betonem.

Nádrže nejsou vhodné pro osazení v komunikacích a na místech kde je výskyt spodní vody. To neplatí 
za předpokladu správné instalaci a dodržení provozních pokynů.

   bez DPH vč. DPH
1m³ 7.393,75,-Kč 8.946,44,-Kč
2m³ 13.300,00,-Kč 16.093,00,-Kč
3m³ 14.650,00,-Kč 17.726,50,-Kč
4m³ 16.675,00,-Kč 20.176,75,-Kč
Cena při osobním odběru – Oblouková 847/34, Havířov-Bludovice

ŠACHTY NA VRTANÉ STUDNY

Manipulační šachty vrtaných studní slouží k zakončení vrtu vrtané studny a pro uložení čerpací 
techniky.

Plastové šachty na vrtané studny nepotřebují údržbu, velkou výhodou je jednoduchá montáž a její 
správnou instalací se docílí i dlouhá životnost.
Šachty se vyrábějí ve více provedeních:
- tvářením a svařováním vytlačovaných polypropylenových desek
- tvářením polypropylenových desek a následným zateplením polyuretanovou pěnou
-  400–500 mm korigované trubky a její zateplením



SVS
Nejprodávanější univerzální a odolná šachta, která při správné instalaci je vhodná i na místa s 
výskytem spodní vody. Ačkoli její vnitřní světlost je jen 960 mm, není v ní složité umístění menší 
tlakové nádoby a základní instalaci pro rodinný dům.

Materiál: polypropylen 6 mm (plášť) a 10–15 mm (strop a dno).

Možné prostupy průměru: 110, 125, 140, 160, 200
(250, 300, 350, 400).

  bez DPH    s DPH
SVS 1 7.864,29,-Kč 9.515,76,-Kč

Cena s dopravou po celém území ČR
Sleva při osobním odběru 1.210,-Kč vč. DPH



SVSO
Prostorově větší šachta, která slouží k umístění větší tlakové nádoby a rozvodů při lepší manipulaci. 
Pro větší komfort lze šachtu dodat se vstupním komínem o průměru 800 mm. Šachta je samonosná a 
při správné instalaci je vhodná na místa s výskytem spodní vody.

Materiál: polypropylen 6-8 mm (plášť) a 10 mm (strop a dno).

Možné prostupy průměru: 110, 125, 140, 160, 200,
(250, 300, 350, 400)

     bez DPH      s DPH
SVS 0-1    9.538,75,-Kč 11.541,89,-Kč

Cena s dopravou po celém území ČR
Sleva při osobním odběru 1.210,-Kč vč. DPH


