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Nabídkový list
vodoměrných
a kanalizačních šachet
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
SB – TVS 1100
Mimořádně robustní šachta, kterou lze využít v nepříznivých stavebních podmínkách včetně míst s
KANALIZAČNÍ ŠACHTA 800/160/180°

vysokou hladinou podzemní vody. Šachta se ukládá na podkladní betonovou desku a obsypává se
štěrkopískem.
Pro výrobu šachet jsou využity PE trubky s vysokou kruhovou tuhostí, konkrétně trouby Ecopal
DN/ID800 a DN/ID600. Tato šachta má dno tvořené kinetou včetně vtokových a odtokových nátrubků
pro připojení potrubí. Šachty je možné osadit plastovými poklopy pro zatížení 200kg a 600kg.
V případě umístění šachty v komunikaci je možné šachtu osadit roznášecí deskou a poklopem
příslušného zatížení.
Šachta může být používána i jako revizní pro umístění na domovní části kanalizační přípojky na
pozemku připojované nemovitosti.
Šachty jsou certifikovány, číslo certifikátu 10 0329 V/AO/a vydaného AO 224, ITC a.s. Zlín.

základní provedení šachty, celková výška 1,7m

Plastový pochůzný poklop PPR 600/200

Plastový poklop pro zatížení 200 kg je určen k zakrývání průlezů
šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.
Poklop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných
společností BOCR Trading s.r.o.
Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo
může být zajištěn dvěma šrouby.
Nosnost poklopu je ověřena podle metodiky normy ČSN EN 124
Tento typ poklopu není určen do pojížděných ploch.

Plastový pochůzný poklop PPR 600/600

Plastový poklop pro zatížení 600 kg je určen k zakrývání průlezů
šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.
Poklop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných
společností BOCR Trading s.r.o.
Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo
může být zajištěn dvěma šrouby.
Nosnost poklopu je ověřena podle metodiky normy ČSN EN 124
Tento typ poklopu je určen do pojížděných ploch, zatěžovaných osobními
automobily.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY:
Ceny výrobků (sklad výrobce).
Kanalizační šachta SB 800/160/180° H=1,75 m........................8 636,- Kč bez DPH
Kanalizační šachta SB 800/160/180° H=1,5 m..........................8 261,- Kč bez DPH
Plastový poklop PPR 600/200 kg..................................................460,- Kč bez DPH
Plastový poklop PPR 600/600 kg..................................................568,- Kč bez DPH
Nástavec šachty DN600/20 cm………………………………….......782,- Kč bez DPH
Nástavec šachty DN600/30 cm…………………………………..…..857,- Kč bez DPH
Šachty, KG trubky a tvarovky je možné odebrat na adrese TRUBKY-Pokorný s.r.o., prodejní sklad –
Průmyslova 1028, Kosmonosy (objekt firmy COLAS) e-mail: prodej@trubky-pokorny.cz, telefon: 326 210
552, dodací lhůta je 14 dnů od zaslání závazné objednávky. Ceny jsou uvedené bez DPH a dopravy.
Cena za zaslání výrobků přepravní službou je 880 Kč bez DPH za jednotlivý kus (šachta včetně
plastového poklopu). Pokud bude objednáno a jednorázově odvezeno minimálně 10 kusů šachet,
prodávající uhradí náklady za přepravu na sklad obce, kde probíhá výstavba.

