
Spolehlivý dodavatel materiálů  
pro Vaše vodovodní, odvodňovací  
a kanalizační systémy s dlouholetou 
 tradicí na českém trhu

Společnost BOCR Trading s.r.o. je výrobcem vodoměrných šachet, které nabízí v mnoha variantách, 
dle různých požadavků zákazníků. Kromě standardních typů vodoměrných šachet z rotomouldingu, 
které jsou samonosné a v typových řadách B20 – B52, se rovněž společnost BOCR zabývá výrobou 
zakázkových vodoměrných šachet, které jsou používány pro osazování vodoměrů a armatur, při využití 
potrubí velkých průměrů. Pro výrobu jsou používány PE a PP materiály a polotovary nejvyšší  
kvality.  Desky, skruže, stěnové prvky a PE a PP trubky. V tomto segmentu nabízí společnost BOCR 
Trading s.r.o. šachty kruhové do průměru 3000 mm, komorové šachty ze stěnových prvků a šachty 
oválné s využitím segmentů 1000 a 1200 mm.

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

VODOMĚRNÉ ŠACHTY • PŘEHLED TYPŮ

Splňuje svými rozměry nejnáročnější požadavky. Je určena k montáži vodoměrů 
do Qn 6 a příslušných armatur. Prostupy vodovodního potrubí jsou DN 32 – DN 63.

Vysoká mechanická odolnost a pevnost šachty zaručuje stabilitu při osazení 
bez obetonování. 

Vodoměrná šachta SB VR 1200 lze osadit plastovými poklopy řady PPR 650/200 kg, 
popřípadě 600 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

celková výška šachty 
H (mm)

výška pracovního 
prostoru L1 (mm)

A 1 500 1 300

B 1 800 1 600

C 1500+250 1 300

D 1800+250 1 600

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
SB VR 1200
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Monolitická šachta o vnitřním průměru 1000 mm a několika výškových variantách 
s integrovanými závitovými pouzdry prostupů. Jsou určeny pro vodoměry Qn 2,5.

Prostupy pro vodovodní potrubí jsou vybaveny mechanickými ucpávkami. Šachty jsou 
standardně osazovány prostupy DN 32, na objednávku mohou být osazeny i prostupy 
jiných průměrů.

V místech zatěžovaných dopravou např. v příjezdových komunikacích je možné šachty 
použít za předpokladu, že poklop odpovídající třídy zatížení bude osazen na betonovou 
roznášecí desku. Pro případy, kdy bodové zatížení poklopu (kolový tlak vozidla) nepře-
sáhne 600 kg, je možné využít plastový poklop PPR 650/600kg, který se osazuje přímo 
na průlez šachty. Při umístění vodoměrné šachty do nepojížděných ploch doporučuje 
výrobce použít plastový poklop PPR 650/200 s nosností 200kg.

Plastový poklop je ve dvou druzích PPR 650 PVC a PP 600, oba ve variantě 
pro zatížení 200 kg a 600 kg. Je určen k zakrývání průlezů šachet technologických 
jímek apod. PokIop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných 
společností BOCR Trading s.r.o.

Poklop je na průlezu šachty možné zajistit dvěma vruty nebo pomocí rámu BASIC 
nebo NEW EDITION.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
SB VR 1100

PLASTOVÝ POKLOP 
PPR 650

TECHNICKÉ ÚDAJE:
nosnost  (kg)

PPR 650/200 200

PPR 650/600 600

TECHNICKÉ ÚDAJE:

celková výška šachty 
H (mm)

výška pracovního 
prostoru L1 (mm)

B 20 1 300 1 250

B 30 1 550 1 400

B 40 1 765 1 665

B 21 1 550 1 250

B 31 1 800 1 400

B 41 2 015 1 665 B 21 B 31

B 20

B 40
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Mimořádně odolné a robustní vodoměrné šachty jsou určeny do míst s vysokou 
hladinou podzemní vody, do nepříznivých geologických podmínek a tam, kde je 
problematické použít ke stabilizaci šachty dobetonování.

Jsou navrženy tak, aby tvarem pláště, rozšířeným dnem a využitím hmotnosti ob-
sypového štěrku a třecích sil byla stabilní i při osazení ve zvodněných zeminách.

Šachta je primárně určena pro vodoměry Qn 2,5 a osazena prostupy DN 32. 
Standardně je šachta vybavena průlezem 600 mm a plastovým žebříkem.

Sloupové vodoměrné šachty s tepelnou izolací pláště a víka jsou vhodnou 
ekonomickou variantou s vynikajícím poměrem ceny a užitných vlastností prověřených 
desetiletým úspěšným prodejem na trzích v ČR i SR.

Jsou určeny pro domovní přípojky do Qn 2,5. Šachty jsou vybavovány armaturami 
podle požadavků zákazníků a jsou vhodné pro vodoměry se stavební délkou 
až 190 mm.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
SB VT 1000

VODOMĚRNÉ ŠACHTA
SB VR 500

TECHNICKÉ ÚDAJE:

vnitřní průměr (mm) 1 000

ostatní rozměry variabilní

průřez 600 mm s plastovým žebříkem ve standardní výbavě

TECHNICKÉ ÚDAJE:

průměr (mm) 500

výška (mm) 1 300

izolované víko, tepelná izolace tubusu, vystrojení podle požadavků

Spolehlivé vodovodní, 
odvodňovací 
a kanalizační systémy
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Sloupová vodoměrná šachta vhodná do nejnáročnějších podmínek. Robustní šachta 
svými parametry splňuje požadavky pro nasazení i v náročných klimatických 
podmínkách horských oblastí.

Rozměr šachty umožňuje použít špičkové vodoměrné soupravy předních výrobců 
vodovodních armatur.

Speciální šachty vyrobené na míru podle požadavků 
zákazníka. Jsou využívány pro osazování vodoměrů  
a armatur, při využití potrubí velkých rozměrů.

Pro výrobu jsou používány PE a PP materiály 
a polotovary nejvyšší kvality: desky, skruže, stěnové 
prvky, PE a PP trubky.

Rozměry kruhových šachet jsou do průměru 3000 mm, 
komorové šachty se stěnových prvků a šachty oválné  
s využitím dílů 1 000 a 1 200 mm.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
SB VT 580/500

ZAKÁZKOVÉ A SPECIÁLNÍ
VODOMĚRNÉ 

ARMATURNÍ ŠACHTY

Spolehlivé vodovodní, 
odvodňovací 
a kanalizační systémy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vodoměrná šachta SB VT 580/500

průměr (mm) 500

výška (mm) 1 300

izolované víko, tepelná izolace tubusu, vystrojení podle požadavků


