
Samonivelačné uličné poklopy

Najväčší český výrobca kanalizačnej liatiny

Najväčší dodávateľ kanalizačnej liatiny pre stavbu nových českých diaľnic

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



Uličné poklopy samonivelačné
Nová skupina produktov – samonivelačné uličné poklopy rozširujú sortiment a doplňuje ho o výrobky určený pre vodovodné, 
plynárenské a kanalizačné siete.

Pri vývoji a konštruovaní uličných poklopov využila firma KASI svoje bohaté skúsenosti v navrhovaní a výrobe kanalizačnej liati-
ny a pri jej osadzovaní do komunikácií. Samonivelačné poklopy sú určené pre použitie v spevnených plochách(cesty, parkovacie 
a skladovacie plochy a chodníky atď.

Materiál
Poklopy sú vyrobené z tvárnej liatiny, spojovací čap z nerezovej ocele.

Tlmiaca vložka
Medzi vekom a rámom je tlmiaca vložka z EPDM odolná proti soli a rozmrazovacím látkam štandardne používaných pri údržbe 
komunikácií a náhodnému znečisteniu ropnými látkami. Konštrukcia vložky zaistí bezhlučnú prevádzku, bráni samovoľnému 
otvoreniu poklopu pri prejazdoch vozidiel a poškodeniu spojovacieho čapu poklopu.

Zabezpečenie veka proti uvoľneniu a krádeži
Veko poklopu je s rámom spojené nerezovým čapom na princípe pántu, ktorý bráni odcudzeniu veka. Čap je vo veku uložený 
s veľkou vôľou, ktorá bráni poškodeniu čapu pri prejazde vozidiel a prípadnému uvoľneniu veka. Pri osadení poklopu do vozovky 
v smere šípiek, ktoré sú na ráme. Bráni, aby sa samovoľne otváral pri prejazde vozidiel.

Otvárenie poklopu
Konštrukčné riešenie otvárania poklopu umožňuje ľahkú manipuláciu aj pri veľkom znečistení, alebo zamrznutí poklopu.

Samonivelačná schopnosť poklopu
Konštrukcia poklopu umožňuje veľké rozpätie stavebnej výšky a rám poklopu s vekom je uložený vo vrchnej vrstve spevnenej 
plochy, s ktorou sa pohybuje. Tým sa zabráni prepadnutiu vozovky v okolí poklopov a výtlkom vozovky.

Kompatibilita so zemnými súpravami
Šupátkové poklopy (KVS) a prípojkové (KVP) sa dajú použiť v kombinácii so zemnými súpravami všetkých výrobcov a dodávate-
ľov na trhu. Varianty použitia sú uvedené u jednotlivých typov poklopov. Osadením spodného dielu uličného poklopu čiastočne 
chránime zemnú súpravu pred mechanickým poškodením počas zemných prác na stavenisku.

Logá a znaky
Na veko poklopu je možné umiestniť logo alebo znak podľa požiadaviek zákazníka.

K
V

P
0

1

Uličný poklop samonivelačný prípojkový – KVP01

▶ Stavebná výška:  195–285
▶ Uhlová vôľa: 5,8°

▶ Objednávací kód:  KVP01

▶ Hmotnosť:  7,9 kg
▶ Balenie:  96 ks/pal

Vhodný pre všetky prípojkové teleskopické súpravy  
bez nutnosti použitia podkladovej platne.

Ø 85 mm
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Uličný samonivelačný poklop – KVS02

▶ Stavebná výška:  195–285
▶ Uhlová vôľa: 4,2°

▶ Objednávací kód:  KVS02

▶ Hmotnosť:  11,5 kg
▶ Balenie:  80 ks/pal

KVS02 je určený pre pevné zemné súpravy  
a teleskopické zemné súpravy JMA Hodonín.

Samonivelačný hydrantový poklop – KVH01

▶ Stavebná výška:  200–285
▶ Uhlová vôľa: 6,8°

▶ Objednávací kód:  KVH01

▶ Hmotnosť:  24 kg
▶ Balenie:  30 ks/pal

Rám poklopu je možné upraviť podľa požiadaviek zákaznika tak, aby bolo možné KVH 
zostaviť s poklopom KVS pre hydrantovú zostavu  
s predsadeným šupátkom.

Uličný poklop samonivelačný šupátkový – KVS01

▶ Stavebná výška:  195–285
▶ Uhlová vôľa: 4,2°

▶ Objednávací kód:  KVS01

▶ Hmotnosť:  12,0 kg
▶ Balenie:  60 ks/pal 

KVS01 je vhodný pre všetky teleskopické súpravy  
bez použitia podkladovej platne, okrem JMA Hodonín.



Technologické zásady osadzovania samonivelačných 
uličných poklopov

Prípojkový a šupátkový

11. Vizuálna kontrola poklopu. 
12. Pokiaľ je súčasťou súpravy drôt pre vyhľadávanie porúch, je potrebné ho pre-

tiahnuť vybraním v spodnej časti poklopu.
13. Spodnú časť poklopu nasadiť na teleskopickú zemnú súpravu a pootočením 

zaistiť proti vysunutiu. V prípade použitia pevnej zemnej súpravy (pri rekon-
štrukcii vždy) je nutné osadiť nadzemnú súpravu tak, aby štvorhran bol upro-
stred otvoru spodnej časti.

14. Spodnú časť osadiť do malty (napríklad:  FIX) a obsypať a zhutniť 
podľa skladby vozovky. Napríklad: štrk, horúci asfalt atď.

15. A. Na novej komunikácii nasadiť na spodnú časť prípravok-kryt zodpoveda-
júcej výšky, ktorý zamedzí zasypaniu poklopu. Vrch krytu by mal byť cca 1–3 cm 
pod konečnou úrovňou terénu, respektíve rovinou komunikácie.

 B. Pri výmene poklopu – Nasadiť na spodnú časť prípravok-rúru zaisťujúcu, 
aby nedošlo k zasypaniu poklopu.

16. Previesť finálnu vrstvu komunikácie (pri výmene poklopu postupne hutniť).
17. Opatrne vybrať prípravok tak, aby nedošlo k zasypaniu poklopu.

18. Nasadiť rám poklopu s vekom. Šípky na ráme poklopu musia smerovať do 
smeru jazdy!

19. V mieste rozšírenia pre pánt pripraviť kapsu (vybranie). Horná plocha rámu 
poklopu musí byť cca 15-20 mm nad úrovňou okolitého materiálu.

10. Pri konečnej úprave zavalcovať rám poklopu s vekom do rovnakej roviny s vo-
zovkou.

Hydrantový

Pri osadzovaní hydrantového samonivelačného poklopu platia rovnaké pravidlá 
ako pre poklopy prípojkové, šupátkové okrem bodu 3.

Výrobca:

KASI, spol. s r.o. 

Chrudimská 1602
535 01 Přelouč
Česká republika

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

www.kasi.cz

Vyhľadávací drôt
Spodná časť poklopu

Zemná súprava

Prípravok (viečko)
Spodná časť poklopu

Šípky na ráme v smere
jazdy vozidiel po komunikácii

Dodávateľ pre slovenskú republiku:

KOVO TRADE Plus s. r. o.
Kpt. J. Nálepku 67
934 01 Levice
Slovenská republika

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

www.kovotradeplus.sk

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


