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Profesionálne zabudovanie kanaližačných, vodárenských
poklopov a vtokových mreží. Materiály pre inžinierske siete.

Poklopy

– poklopy bez kompromisov

Značenie výrobkov

KDL81BXXPK

Základný kód

Rozšírený kód

KDL81B

Farba:

Bez:
Prášková (komaxit) na pohľadovej strane:
Akrylátová čierna na pohľadovej strane veka:
Akrylátová čierna na pohľadovej strane veka a rámu:
Akrylátová čierna na veku a ráme:
Zabezpečené proti krádeži:
Nezabezpečené proti krádeži:
Bez odvetrania:
S odvetraním:
Mreža:

Typ veka
Produktová séria: 7, 8

B
K
F
H
C

XXPK
Vlastný motív na veku
Nápisy, normy
Dodatočné zabezpečenie západkou

1, 2, M
3, 4, N
1, 3
2, 4
M, N

X
Bez zabezpečenia:
Západka so skrutkou M16 pozinkovaná šesťhranná: N
Západka so skrutkou M16 nerezová a šesťhranná: 4
Západka so skrutkou M16 nerezová štvorhranná: P

Typ rámu: A, B, G, H, I, J, K, L, M, N
Trieda zaťaženia

Poklopy série 7: B, C, D
Poklopy série 8: D, E

Poklopy EUROPA séria 7 – štandard, na ktorý sa môžete spoľahnúť
 Sú ponúkané v triedach D400, C250 a B125.
 Ponúka tri typy rámov a tri typy vek, ktoré môžete ľubovolne kombinovať.
 Poklopy s kvalitným konštrukčným riešením, ktoré zaručujú dlhodobo funkčnosť poklopov aj pri znížených nákladoch na obstaranie.
 Tlmiaca vložka je vyrobená z EPDM, tlmí vertikálny pohyb a je chránená umiestnením v liatinovej drážke proti prípadnému poškodeniu.

Liatinový rám
Liatinový rám bez možnosti
umiestnenia lapača nečistôt

Kruhová mreža
so zabezpečením proti krádeži

Kód rámu: L

Kód veka: M

Liatinový rám s možnosťou
umiestnenia lapača nečistôt

Kruhová mreža
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód rámu: K

Kód veka: N

Celoliatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 1 129 cm2.

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm
Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm
bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt
180

Kód rámu: I
1000

Veko bez odvetrania
so zabezpečením proti krádeži

Kód veka: 1

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm
s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt

Veko bez odvetrania
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód rámu: J

Kód veka: 3

Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 4 550 cm .
Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.
Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.
2

Betónovo liatinový roznášací rám o ø1200 mm
Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm
bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt
200

Kód rámu: G
1200

Veko so zabezpečením
proti krádeži

Kód veka: 2

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm
s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt

Kód rámu: H

Veko s odvetraním
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód veka: 4

Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 7 950 cm .
Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.
Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.
2

Poklopy EUROPA séria 8 – to najlepšie čo EUROPA ponúka
 Sú vyrábané pre triedu zaťaženia D400 a E600.
 Ponúkame 5 typov rámov a tri typy vek, ktoré sa dajú ľubovolne kombinovať.
 Poklopy s najlepším konštrukčným riešením, ktoré zaručujú dlhodobo funkčnosť poklopu pri akomkoľvek použití vrátane tých najviac zaťažovaných miest.
 Tlmiaca vložka, ktorá je vyrobená z EPDM, tlmí vertikálny aj horizontálny pohyb. Je uzavretá medzi vekom a rámom bez možnosti pohybu akýmkoľvek
smerom a tým je chránená pred poškodením.

Liatinový rám
Liatinový rám bez možnosti
umiestnenia lapača nečistôt

Kód rámu: L

Kruhová mreža
so zabezpečením proti krádeži

Kód veka: M

Liatinový rám s možnosťou
umiestnenia lapača nečistôt

Kruhová mreža
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód rámu: K

Kód veka: N

Celoliatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 850 cm2.
Výhradne v triede D400, pre vyššie triedy zaťaženia tento rám nie je vhodný.

(Výhradne v triede D400)

Betónovo liatinový rám
Betónovo liatinový rám bez možnosti
umiestnenia lapača nečistôt

Veko bez odvetrania
so zabezpečením proti krádeži

Kód rámu: B

Kód veka: 1

Betónovo liatinový rám s možnosťou
umiestnenia lapača nečistôt

Veko bez odvetrania
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód rámu: A

Kód veka: 3

Betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 1 588 cm2.
Doporučená varianta pre klasický spôsob zabudovania.

160

Samonivelačný rám

800

Samonivelačný rám bez možnosti
umiestnenia lapača nečistôt

Veko s odvetraním
so zabezpečením proti krádeži

Kód rámu: M

Kód veka: 2

Samonivelačný rám s možnosťou
umiestnenia lapača nečistôt

Veko s odvetraním
bez zabezpečenia proti krádeži

Kód rámu: N

Kód veka: 4

Samonivelačný rám s dosadacou plochou o veľkosti 2 141 cm2.
Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

Betónovo liatinový roznášací rám o ø1000 mm
Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000
bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt

Vlastný motív na veku

180

Kód rámu: I
1000

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000
s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt

Kód rámu: J
Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 4 550 cm2.
Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.
Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

Betónovo liatinový roznášací rám o ø1200 mm
Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm
bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt
200

Kód rámu: G
1200

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm
s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt

Vlastný motív na veku
 Ochrana proti krádeži
– sťaženie výkupu v zberniach
 Použitie loga na akékoľvek
veko série EUROPA
 Rozmery loga:

Kód rámu: H
Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 7 950 cm2.
Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.
Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

465 x 465

465 x 155

Poklopy

– poklopy bez kompromisov

Vlastnosti
 Konštrukcia poklopov bez kompromisov = všetky dôležité vlastnosti pre dlhovekosť
 Tlmenie pohybu veka v ráme zabezpečuje tlmiaca vložka z EPDM odolná voči olejom,
soli a rozmrazovacím látkam
 Tlmiaca vložka je chránená vo vnútri liatiny proti pohybom a poškodeniu.
 Nový "T" dizajn veka minimalizuje hlučnosť poklopu spôsobenú prejazdom automobilov a znižuje prísavný efekt pneumatík.
 Viacbodová pružina priťahuje veko do stredu a tým zamedzuje jeho pohyb
 Proti krádeži je možné zvoliť kombináciu dvoch možností:
– nerozoberateľné spojenie veka s rámom nerezovým čapom
– umiestnenie znaku správcu na veku poklopu
 Bezpečnostná aretácia v inšpekčnej polohe 90 stupňov zabráni samovoľnému
uzatvoreniu.
Možnosť výberu zo štyroch druhov rámov (liatinový, liatinovo betónový, samonivelačný, roznášací rám), ktoré umožňujú osadenie na štandardne vyrábané betónové
šachty ako aj na plastové šachty. Sú vhodné aj pre novostavby aj pre rekonštrukcie.

Plocha horizontálneho
tlmenia veka
221 cm2
Veko

 Všetky použité materiály sú 100% z Európskej únie – tvárna liatina, nerezová oceľ, EPDM, betón
triedy C35/45 odolný voči rozmrazovacím látkam XF4 podľa EN206.
 Liatina vyrobená v ČR v najmodernejšej zlievarni na šedú a tvárnu liatinu, špecializovanej na kanalizačný program zabezpečujúci vysokú presnosť a stálu kvalitu.
 Betónove časti vyrobené z kvalitného a odolného betónu na automatických linkách s vibrolisom.

Podmienky dlhodobej životnosti
 Správne zvolený typ poklopu – trieda zaťaženia a produktová skupina podľa záťaže a ďalších
vplyvov na mieste zabudovania.
 Správne zvolený typ rámu – podľa možností zabudovania s čo najväčšou dosadacou plochou.
 Dodržanie technologického postupu zabudovania – správny postup osadenia s vhodnými a kvalitnými stavebnými materiálmi.

Podpora pri zabudovaní
 Zaučíme vás ako správne previesť osadenie – správny pracovný postup pre bezchybné zabudovanie poklopu.
 Dodávame kvalitné rýchlotuhnúce materiály
duché použitie, vyrobené v ČR.

– kvalitné parametre, rýchle a jedno-

 V spolupráci s firmami IZOLSAN a
ponúkame kompletný systém od českých výrobcov
 poklop KASI
 malty IZOLSAN
 zabudovanie alebo zaškolenie osadenia poklopu firmou POKLOPSYSTEM

Doplnkový sortiment
 Manipulačné pomôcky
 Lapače nečistôt
 Vyrovnávacie prstence

Profesionálne zabudovanie kanaližačných, vodárenských
poklopov a vtokových mreží. Materiály pre inžinierske siete.

Výrobca:

Dodávateľ pre slovenskú republiku:

KASI, spol. s r.o.

KOVO TRADE Plus s. r. o.

Chrudimská 1602
535 01 Přelouč
Česká republika

Kpt. J. Nálepku 67
934 01 Levice
Slovenská republika

GSM: +420 777 813 570
e-mail: export@kasi.cz

mobil: +421 905 537 586
e-mail: bob@kovotradeplus.sk

www.kasi.cz

www.kovotradeplus.sk

Plocha vertikálneho
tlmenia veka
618 cm2

Tlmiaca
vložka

Rám

