
OBCHODNÍ PODMÍNKY

KONTAKT

GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tel./fax:	 466	971	575	

Mobil:	 602	449	232

E-mail:	 info@gabex.cz

	 www.gabex.cz,	www.kanaly.cz

æ	Zboží	dodáváme	na	paletách	zpoplatněných	200Kč/kus.

æ	Na	objednávku	uvádějte:	fakturační	údaje,	místo	a	termín	dodání,	kontaktní	osobu	a	tel.	číslo.
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KLÍČE
 Multifunkční klíč slouží na jedné straně jako nástrčkový klíč k odemykání  
 zámku a na straně druhé jako hák k uchopení. Sada klíčů se skládá ze dvou vytahováků s oky a jednoho nástrčkového  

 klíče k odemykání.
 HE vytahovák Profi lze objednat pro snadné vytahování poklopu HE-880 RCT.

VK 6 VK 8

TĚSNĚNÍ
 Speciální neoprenové těsnění zaručuje hermetické uzavření šachty proti plynům a kapalinám do 10 kPa.
 Zajišťuje dokonalou plynotěsnost, pachotěsnost a vodotěsnost. Zabraňuje úniku nebo nežádoucímu vniknutí nebezpečných látek.Aplikace

Těsnění je potřeba uchopit palci přiloženými na nejdelší stranu klínového profilu a poté jej nasadit na vnitřní 

drážku víka poklopu. Po dotáhnutí zámku poklopu je těsnění plně funkční.* Ceny těsnění jsou uvedeny u každého typu zvlášť.

HERMELOCK POKLOPY
NOSNOST

TŘÍDA

40tD400

SE ČTVERCOVÝM RÁMEM

S KRUHOVÝM RÁMEM

Výhodou poklopů Hermelock je zejména jejich chemická odolnost, nízká hmotnost a zároveň vysoká pevnost, která zaručuje odolání zátěži až 40-ti tun 

(v zátěžové třídě D400). Poklopy je díky tomu možné použít i na kanalizační a kabelové šachty v komunikacích, nádrže s minerálními látkami a oleji 

(např. u benzinových čerpacích stanic), které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.PŘÍSLUŠENSTVÍ K POKLOPŮM HERMELOCK

VÝHODY POUŽITÍ POKLOPŮ HERMELOCK

Čtryřhranný zvedací 
mechanizmus Profi

880 RK

770 DRK

  HE - 770 DRK  600
 770 120 40 13 405,-

355,-

  HE - 880 RK
 700

 880 120 48 16 395,-
495,-

  HE - 880 RCT  700
880x880 120 49 17 250,-

495,-

  HE VK6
   Multifunkční

  HE 400(L) až HE 700(L), HE 770B, HE 400BC.
85,-

  HE VK8
   Sada klíčů

  HE 9060 a ke všem typům pro zatížení D400.
250,-

  HE vytahovák Profi   Čtyřhranný zvedací mechanismus   HE 880 RCT.

4 770,-

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr výška rámu celková 

hmotnost cena za poklop a rám cena těsnění
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH]

typ klíče
popis

k typu poklopu
cena

[Kč bez DPH]

* Použití těsnění zaručuje plynotěsnost a vodotěsnost poklopu.

Těsnění je nutné objednat zvlášť

KOMPODECK KOMPOZITNÍ POKLOPYTŘÍDA

A15

NOSNOST 1,5t

NOSNOST 12,5t

NOSNOST 40t

TŘÍDA

B125

* Poklopy v zatížení D400 nejsou vhodné do frekventovaného provozu.Ceny ostatních rozměrů na vyžádání na obchodním oddělení.

TŘÍDA

D400Funkční, odolné a estetické šachtové poklopy Kompodeck vyrobené z kompozitní polyesterové 
pryskyřice se skleněnými vlákny. 

Jsou určeny pro širokou oblast použití od zakrytí domovních šachet, přes vysoce zatěžované 
šachty umístěné v dopravních komunikacích. Velkou výhodou kompozitního materiálu 
je variabilita jeho rozměrů což se využívá při konstrukci poklopů atypických rozměrů 
a překrytí jímek či nádrží s velkým rozpětím. 

Kompozitní poklopy KOMPODECK jsou vhodné pro použití v prostředích s vysokými nároky 
na hygienu, chemickou odolnost, protiskluzovost, nevodivost a jednoduchou obsluhu.

  Kompodeck A 600   KDA600 ne/0 kompozit 600x600 710x710 40 20 3 970,-

  Kompodeck A 600S   KDA600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 40 20 5 280,-

  Kompodeck A 609   KDA609 ne/0 kompozit 600x900 970x700 40 25 5 460,-

  Kompodeck A 609S   KDA609S ano/4 kompozit 630x930 970x700 40 25 6 780,-

  Kompodeck 600x600
  s odvětracím komínkem   KDA600K ne/0 kompozit 630x630 706x706 40 24 6 400,-

  Kompodeck B 600   KDB600 ne/0 kompozit 608x608 710x710 50 20 4 895,-

  Kompodeck B 600S   KDB600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 50 20 6 370,-

  Kompodeck B 609   KDB609 ne/0 kompozit 608x913 710x110 55 25 5 865,-

  Kompodeck B 609S   KDB609S ano/4 kompozit 600x900 710x110 55 25 7 525,-

  Kompodeck B 700   KDB700 ne/0 kompozit 720x720 820x820 50 28 6 520,-

  Kompodeck B 700S   KDB700S ano/4 kompozit 700x700 830x820 50 28 8 030,-

  Kompodeck D 600S   KDD600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 80 40 11 930,-

  Kompodeck D 609S   KDD609S ano/4 kompozit 600x905 750x110 80 48 13 875,-

  Kompodeck D 700S   KDD700S ano/4 kompozit 700x700 820x820 80 55 18 995,-

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]
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HERMELOCK
TŘÍDA

B125

CHARAKTERISTIKA

 Šachtové poklopy HERMELOCK jsou vyrobeny z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny. 

 Poklopy se vyznačují nízkou hmotností a vysokou pevností. 

 Nekorodují, tím je garantována dlouhá životnost bez potřeby údržby. 

 Poklopy jsou dodávány s kompozitním rámem z HDPE. 

 Rám je možné osadit do všech typů ploch včetně asfaltových, kde odolá při pokládce teplotě až 300o C. 

 Poklopy s těsněním jsou hermeticky uzavřeny pro plyny a kapaliny (těsnění je nutné objednat zvlášť. 

 Poklopy nejsou předmětem zájmu zlodějů. 

 Jsou vhodné do chemických a potravinářských provozů, velmi dobře odolávají působení ropných látek, 10% kyselin a louhů. 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál polyuretanový poklop a rám z HDPE

Nosnost třída B125 až D400

Rozměry standardní rozměry dle tabulky

Provedení vodotěsné a plynotěsné, uzamykatelné poklopy 

Příslušenství těsnění, klíče

Dodání do 24 hodin

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Pro soukromníky rodinné domy, garáže, nádvoří, studny, bazény

V průmyslu benzinové čerpací stanice, firemní komunikace, ČOV.

Další použití chodníky, parkoviště, koupaliště, sportovní objekty, sklepní prostory budov, vodoměrné, 

 
kanalizační a kabelové šachty, šachty dopravní signalizace.

TŘÍDA

C250

TŘÍDA

D400

ŠACHTOVÉ POKLOPY

HYDRANTY

ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA

KOMPOTECH

CHARAKTERISTIKA POKLOPŮ KOMPOTECH

Poklopy Kompotech jsou vyrobeny z kompozitních materiálu, které jsou díky svým vlastnostem 

snadno udržovatelé a odolné i vůči agresivnímu prostředí. 

Snáší také velké rozdíly teplot od -50°C do 280°C a jelikož použité materiály nejsou ani předmětem 

zájmu zlodějů nachází široké uplatnění například pro

 Zakrytí inspekčních šachet.  Telekomunikační šachty.

 Parkoviště. 
 Silnice.

 Pěší zóny a další.

Těsnění

 Poklopy mají integrované těsnění s výjimkou typů v zátěžové třídě A a B (zde možno dokoupit).

 Těsnění slouží pouze proti klapání a zápachu, kromě typu KOM 609D - poklopy nejsou vodotěsné.

 Typ KOM 609D je vodotěsný.

Uzamykání

 Všechny typy jsou uzamykatelné prostřednictvím nerezových šroubů.

  KOM 600R A* A 600 770 40 13,5 2
1 156,-

  KOM 600R B* B 600 770 40 21 2
2 159,-

  KOM 600R D 

  s těsněním
D 600 780 90 53 2

4 422,-

  KOM 600 D

  s těsněním
D 600x600 770x770 100 65 4

4 945,-

  KOM 609 D  

  s vodotěsným těsněním
D 600x900 770x1070 100 90 10 12 341.-

typ zatížení
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu

celková 
hmotnost

počet šroubů cena

[EN124] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks] [Kč bez DPH]

typ zatížení
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu

celková 
hmotnost

počet šroubů cena

[EN124] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks] [Kč bez DPH]

KRUHOVÉ POKLOPY

HRANATÉ POKLOPY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

* U zátěžové třídy A a B lze těsnění dokoupit, cena 210 Kč bez DPH.

TŘÍDA

A15
TŘÍDA

B125
TŘÍDA

D400

Poklopy STEELDECK
Poklopy typu PC s výškou rámu 23mm

Poklopy typu SPC s výškou rámu 40 mm

Poklop – pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu.
Rám – polypropylen. Poklop typu PC7CG3 je vybaven těsněním a zámkem.Velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou!

* viz. přepočtová tabulka na straně 3

* viz. přepočtová tabulka na straně 3

Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem,
poklop je z profilovaného plechu.

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

1,5 tuny PC5AG 450x450 513x513 23 6,5 924,-

1,5 tuny PC6AG 600x450 663x513 23 4,6 751,-

5 tun PC2BG 300x300 356x356 23 3,5 610,-

5 tun PC5BG 450x450 506x506 23 8 1 154,-

5 tun PC6BG 600x450 656x506 23 8,5 1 194,-

5 tun PC7BG 600x600 656x656 23 11 1 380,-

10 tun PC7CG 600x600 656x656 23 12,5 1 615,-

10 tun PC7CG3   600x600 s těsněním 656x656 23 11,5 2 201,-

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

5 tun SPC2BG 300x300 356x356 40 6 865,-

5 tun SPC6BG 600x450 674x524 40 10 1 713,-

5 tun SPC7BG 600x600 674x674 40 12 2 028,-

Gabex KANSTOP - ucpávky kanalizačního potrubí
Kompletní řada kanalizačních ucpávek Gabex Kanstop je zkonstruována z komponentů vysoké kvality pro lepší 

funkčnost a delší životnost.

Dálkový ovladač Gabex Kanstop

Produktová řada CAM

Produktová řada PRO

- Konstrukčně nejbezpečnější ucpávka.- Uživatelsky nenáročný výrobek.- Certifikát kvality ISO 90001.- Výrobek schválený WRc, vítěz ceny Inovace IWEX.- Ucpávky Gabex Kanstop na míru.- Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Zajišťuje svislé nasazení, brání před zkroucením potrubí.
- Odolává vysokému zpětnému tlaku, umožňuje průtok ventilem 1/2“.
- Snadná instalace, bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.Materiály
- Vysoce odolný nylon vyztužený skelnými vlákny.- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.

Délkově nastavitelné zařízení k instalaci a vyjmutí ucpávek řady CAM z úrovně terénu.Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Rychlá instalace díký patentované páce.- 80 mm široké těsnění zlepšující odolnost proti tlaku.- Umožňuje průtok ventilem 1“.- Bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.Materiály

- Hliník + ocel s epoxidovým nátěrem.- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.
Specifikace - řada CAM

Specifikace - řada PRO

Dálkový ovladač Gabex Kanstop

typové číslo Ø min - max
(mm)

přípustný tlak
(bar)

cena Kč
(bez DPH)CAM 090 90 - 97 0,5 729,-CAM 100 96 - 103 0,5 735,-CAM 105 102 - 107 0,5 769,-CAM 120 116 - 123 0,5 859,-CAM 130 125 - 132 0,5 878,-CAM 145 144 - 149 0,3 843,-CAM 150 147 - 153 0,3 852,-CAM 160 157 - 162   0,3 912,-

typové číslo specifikace cena Kč
(bez DPH)RALCAM3323 Dálkový ovladač 1250-3323 mm 2 667,-

typové číslo Ø min - max
(mm)

přípustný tlak
(bar)

cena Kč
(bez DPH)PRO200W 175 - 205 0,5 2 729,-PRO215W 195 - 220 0,5 3 085,-PRO225W 205 - 235 0,5 2 859,-PRO250W 220 - 250 0,5 2 960,-PRO270W 240 - 270 0,5 3 240,-PRO300W 280 - 310 0,3 3 570,-PRO315W 293 - 323 0,5 3 610,-PRO350W 325 - 350 0,3 4 785,-PRO375W 352 - 382 0,3 4 830,-PRO400W 375 - 400 0,3 4 739,-PRO420W 400 - 425 0,3 5 209,-PRO470W 449 - 474 0,3 5 214,-PRO520W 496 - 521   0,3 9 312,-
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Poklopy typu C s kovovým rámemPoklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop 
je ze slzičkového plechu.Příslušenství k typům C a CLKS - klíče CLKS 556.Cena: 220 Kč bez DPH (cena za 2 ks).

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

5 tun C7BG 600x600 674x674 40 27 4 775,-

5 tun C11BG 900x600 974x674 40 36 7 116,-

Plastové poklopy pro kontrolní šachty

Hlavní přednosti poklopů STEELDECK

Polyetylenový poklop s rámem

Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 - 300 mm a 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop, 

který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě 

otočit do libovolné pozice.

- Rychlá a snadná instalace poklopového systému.

- Vysoká variabilita - vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.

- Poklopy jsou vysoce odolné proti přírodním vlivům a jsou bezúdržbové.

- Některé poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky.

- Čtvercové a obdélníkové poklopy lze dokonale zadláždit.

hmotnost 

zatíženého 

vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr

(světlost) (mm)
vnější rozměr 

(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

3,5 tuny CLKS 300 Ø 220-300 440x440 37 3,5 775,-

3,5 tuny CLKS 452 Ø 450 Ø 520 50 4,4 890,-

3,5 tuny CLKS 456   Ø 436 528x528 85 7,0 1 578,-

Polyetylenový poklop s rámem k zadláždění

* viz přepočtová tabulka na straně 3

Nabízíme těsnící tmel Polyuretanový tmel na utěsnění spojů polymerbetonových žlabů. 

Nabízíme široký sortiment odvodňovacích žlabů. Více informací na eshop@gabex.cz.

Ukázky aplikace zadlážděného poklopu CD300 SR v praxi.

hmotnost 

zatíženého 

vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr

(světlost) (mm)
vnější rozměr 

(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

10 tun CD 300SR Ø 220-300 440x440 80 4 2 118,-

Poklop CLKS 452
Poklop CLKS 456

Poklop CLKS 300

Poklop CD 300SR

Odvodňovací žlaby

Systém Home polyetylén

- Žlab z polyetylénu, hladký povrch podporující samočistící efekt.

- Tradiční lamelový rošt z pozinkované oceli.

- Možnost napojení na svislý odtok, systémové příslušenství.

- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku.

- Jednoduchá manipulace při převozu i zabudování.

popis
typ

kolový tlak
(t)

třída zatížení
délka
(mm)

cena Kč
(bez DPH)

Žlab s pozinkovaným roštem Home PE 1,5 A15 1000 155,-

Odvodňovací žlaby přináší bezpečné a hospodárné řešení odvodnění okolí domu a zahrady. Moderní materiály 

jako je polymerbeton nebo polyetylén, použité na výrobu odvodňovacích žlabů, jsou zárukou rychlé a snadné montáže, 

spolehlivé funkce a dlouhé životnosti. Výběr vhodného krycího roštu umožňuje harmonické začlenění 

do celkového rázu okolí, přičemž zajistí bezpečnost provozu na zpevněných plochách.

Program doplňkových dílů pomáhá přizpůsobit odvodňovací systém požadavkům každé stavby.

Systém Self polymerbeton

- Žlab z polymerbetonu, hladký povrch podporující samočistící efekt, 

 vysoká pevnost a snížená hmotnost.

- Nenasákavý, mrazuvzdorný, odolný vůči benzínu 

 a horkému asfaltu.

- Možnost napojení na svislý odtok nebo odtokovou vpusť, 

 systémové příslušenství.

- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku. Navíc lze žlaby 

 slepit epoxidovým lepidlem.

- Rošt z tvárné litiny s aretací, třída B125.

popis
typ

kolový tlak
(t)

třída zatížení
výška
(mm)

délka
(mm)

cena Kč
(bez DPH)

Žlab Self s litinovým roštem SELF 1,5 B125 100 1000 525,-

příslušenství typ
popis

cena Kč
(bez DPH)

Koncovka
SELF Pro začátek nebo konec žlabu

71,-

Sifon
SELF Odtoková sada (hrdlo + protizápachový uzávěr + sítko na nečistoty) 98,-

Koncovka

příslušenství
typ

popis

cena Kč
(bez DPH)

Koncovka
Home PEK Pro začátek nebo konec žlabu

37,-

02

01

0201
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 Kruhový rám a kruhový poklop.

 Bez těsnění (bez hydraulického uzávěru).

 Uzamykatelný.

 Vodotěsný.

 Uzamykatelný.

 Zajištění poklopu pomocí bajonetového uzávěru s ukazatelem pozice.

 Zvedací prvek z nerezové oceli.

 3 různá provedení: - čtverec, kruh, šestihran.

KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL RH

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125

 Čtvercový a kruhový poklop.

 Světlost  610 mm (bez hydraulického uzávěru).

 Na objednávku v menších rozměrech.

CHARAKTERISTIKA
KOMBINOVANÉ POKLOPY - MODEL NDL

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C250

KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL PAR

CHARAKTERISTIKA
Určeno pro plochy v průmyslových areálech pojížděné nízkou rychlostí.

 Světlost  600 mm.

 Anti-rotační systém, neotáčí se samovolně.

 Otvírání na krumpáč.

PAR 850 R  600  850  650 75 53 3 075,-
typ

vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

RH 65  550  650  580 40 29 1 670,-

RH 80  610  800  632 35 38 2 120,-

typ
vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

NDL 80  610 800x800  632 35 67 3 770,-
typ

vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

PŘÍPOJKOVÝ POKLOP NDV50

ŠOUPÁTKOVÉ POKLOPY BAC
NDV50

typ 
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu hmotnost cena

[mm]
[mm]

[mm] [kg] [Kč bez DPH]

BAC H

BAC R

BAC C

typ 
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu hmotnost cena

[mm]
[mm]

[mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Uchycení poklopu v rámu je provedeno přes klouzavý mechanismus tak, že při zvedání poklopu nahrazuje otvírání na panty.

 Provedení zabraňuje klapání poklopu.
 Světlost od 200 do 900 mm.

CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
ČTVERCOVÉ POKLOPY- MODEL HYCHARAKTERISTIKA

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125
MŘÍŽE, VPUSTI

2

7

HY 30
220x210

300x300
35

9
545,-

HY 40
320x310

400x400
35 13

740,-

HYV 40 uzamykatelný 302x321
400x400

35 13
1380,-

HY 50
420x410

500x500
35 21

1 245,-

HY 60
515x480

600x600
40 38

2 065,-

HY 70
580x620

700x700
41 48

2 810,-

HY 80
710x675

800x800
45 75

4 020,-

HY 90
815x775

900x900
45 95

5 730,-

HY 100
915x875

1000x1000 45 125 7 385,-

typ vnitřní rozměr
O (světlost)

vnější rozměr
A

výška rámu
H hmotnost cena[mm]

[mm]
[mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Mříž je uzamčená v rámu pomocí dvou pružných západek. Prostor mezi mřížkami je menší než 20 cm, proto je v souladu s vyhláškou  o přístupnosti pro zdravotně postižené.

CHARAKTERISTIKA

MODEL - ELITA

třída C250

SFG 40 350x350 420x463 400x400 39 21,5 1 395,-

ELITA 50 400x400 515x515 450x450 42 33 2 095,-

ELITA 60 500x500 615x615 550x550 42 46 2 750,-

SFG 70 640x640 725x770 700x700 43 78 4 200,-

typ vnitřní rozměr
O

vnější rozměr
A

rozměr poklopu
C

výška rámu
H hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Sifonové provedení zabraňuje úniku   zápachu z kanalizace.
 Spodní hrdlo lze běžně kombinovat 
 s přechodovými kusy trubek KG, přechodky vám můžeme rovněž dodat.

DVORNÍ VPUSTI - BODOVÉ ODVODNĚNÍ PLOCH

S 15 150x150  105  50 55 25 2,5 265,-

S 20 200x200  145  82 65 20 4,1 340,-

S 25 250x250  190  95 70 30 7,5 540,-

S 30 300x300  250  100 60 40 10,5 765,-

S 40 400x400  340  120 115 45 25 1 580,-

typ vnější rozměr
A + A

vnitřní rozměr
B

průměr vpusti
C

hloubka
E

hloubka 
F hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

MODEL PARG

CHARAKTERISTIKA

Pro středně těžký provoz.

 Anti-rotační systém.
 Polyetylenové těsnění, které zajišt,

uje stabilitu poklopu a zvukovou izolaci proti „klapání“.

  600  850  650 75 53 3 075,-

typ vnitřní rozměr
O

vnější rozměr
A

průměr poklopu
C

výška rámu
H hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

ELITA

SFG

třída C250
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ALUDECK - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. 
Rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu. Armovací sít‘ je pomocí příchytek připevněna 
ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.

Zakrytí inspekčních šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku. Určeno k 

předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce 
se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.

Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů 
a návod k montáži.

Nosnost: 5 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cmMateriál: hliníkový rám a poklopProvedení: s těsněním

Poklopy AD dodáváme na objednávku v atypických rozměrech, doba zhotovení atypických rozměrů je 
přibližně 10 dní.

Celoplošně svařovanáhliníková konstrukce.

Tenkostěnný Al - profil pro lepší vzhled.

TECHNICKÝ POPIS

POUŽITÍ

DODÁVKA OBSAHUJE

DVOUDÍLNÉ POKLOPY

TANK B125, TANK D400 NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVÝM A PRUŽINOVÝM MECHANIZMEM

ÚNIKOVÉ A SAMONOSNÉ POKLOPY

Konstrukce otevíracího mechanizmu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného 
zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat 
zvenčí i zevnitř šachty, např. v kolektorech. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký 
průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet 
ve skladovacích prostorách. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene.
Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení.

NOSNOST
TŘÍDA

12,5tB125

Poklopy na zatížení 40 tun mají unikátní zvedací systém na pomoc při otevírání.
Materiál: pozinkovaný plech.
Tyto poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí 
kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanizmus 
zajišťuje obsluze podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 100 stupňů. Otevíraní je možné zevnitř i zvenčí šachty. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné,na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení a v atypických rozměrech.Cena navyžádání na obchodním oddělení.

Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.

NOSNOST
TŘÍDA

40tD400

DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS DODÁNÍ DO 24 HODIN

AD 30 5 300x300 415x415 75 50 4,6 
2 525,-

AD 40 5 400x400 515x515 75 50 5,8 
3 030,-

AD 45 5 450x450 565x565 75 50 6,4 
3 130,-

AD 46 5 400x600 515x715 75 50 7,0 
3 185,-

AD 50 5 500x500 615x615 75 50 7,0 
3 270,-

AD 60 5 600x600 715x715 75 50 8,9 
3 365,-

AD 68 3 600x800 715x915 75 50 10,5 
4 065,-

AD 69 3 600x900 715x1015 75 50 11,5 
4 265,-

AD 61 3 600x1000 715x1115 75 50 12,5 
4 465,-

AD 70 3 700x700 815x815 75 50 10,6 
3 970,-

AD 75 3 750x750 865x865 75 50 11,5 
4 170,-

AD 80 3 800x800 915x915 75 50 12,4 
4 465,-

AD 81 3 800x1000 915x1115 75 50 14,3 
4 935,-

AD 90 3 900x900 1015x1015 75 50 14,0 
4 935,-

AD 100 3 1000x1000 1115x1115 75 50
15,6 

5 330,-
AD 12060 pochozí 1200x600 1315x715 75 50

19,5
9 510,-

AD 12090 pochozí 1200x900 1315x1015 75 50
23,0

11 145,-

typ nosnost vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr venkovní

výška rámu
vnitřní

výška rámu
celková hmotnost

(bez výplně) cena
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kč bez DPH]

TANK B 90
900x900 1227x1054 150 

183
36 267,-

TANK D 600
600x600 967x754 200

195 
39 200,-

TANK D 609
600x900 967x1054 200

247 
44 800,-

TANK D 700
700x700 1027x854 200

205 
42 600,-

TANK D 800
800x800 1127x954 200

235
48 500,-

TANK D 900
900x900 1227x1054 200

275 
54 400,-

TANK D 1000
1000x1000 1327x1154 200

325 
58 000,-

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr celková výška celková hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr celková výška celková hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

NOSNOST
TŘÍDA

3 - 5t
AA30 - AA50

SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky pravidelně  kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. Informujete se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. 
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Poklopy s hydraulickým otevíráním lze vyrobit i bez odvětracího komínku.

Podrobnější informace a ceny nerezových poklopů vám rádi sdělíme na telefonním čísle 466 971 575.

 Velmi snadné otevírání pomocí hydraulických vzpěr!

 Uzamykatelný pomocí trojhranného klíče

 (za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran).

 Filtrační vložka v odvětracím komínku.

 Rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit.

 Poklop je vyroben z 2mm plechu s příčným vyztužením.

 Materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez.

 Nádrže PHM.

 Studny.

 Zásobování a příprava pitné vody. 

 Nakládání se znečištěnou vodou.

Slouží k ochraně zdrojů pitné vody a zachovává je čisté.
NOSNOST

200 kg

POKLOP S ODVĚTRÁNÍM - STUDNIČNÍ

VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU

POZINKOVANÁ OCEL

ě  



ě











Filtrační vložka v komínku
Detail zámku

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU

CHARAKTERISTIKA

 Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst.

 Uzamykatelné - poklop a rám jsou sešroubovány k sobě (neplatí pro typ GA).

 Protipožární - poklopy jsou protipožární dle přiložené tabulky.

 Vodotěsné a plynotěsné - těsnění slouží v poklopech jako zábrana proti zatékání vody do šachty a jako protizápachová pojistka (neplatí pro typ GA).

Poklopy pro zadláždění splňují nároky moderních designérů na zachování stylové čistoty ploch, pod kterými jsou v šachtách uloženy technické sítě, elektroinstala-

ce nebo odpadní kanalizace. 

Poklopy mají tenké pohledové plochy a v rozích viditelné závitové sloupce určené k našroubování zvedacích ok.

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Aludeck
GAP

GA

DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS 

DODÁNÍ DO 24 HODIN

EO 60P 600x600 760x760 120 100 180
20

8 460,-

EO 70P 700x700 860x860 120 100 180
28 

9 360,-

EO 80P 800x800 960x960 120 100 180
34

10 080,-

EO 608P 600x800 760x960 120 100 180
30

8 290,-

EO 609P 600x900 760x1060 120 100 180
32

9 540,-

typ nosnost
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr

venkovní
výška rámu

vnitřní
výška rámu

celková hmotnost

(bez výplně)
cena

[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kč bez DPH]
TŘÍDA

AA50

TŘÍDA

B125

SERVIS 12

K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky 

pravidelně  kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. 

Informujete se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. 

VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY
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Tvarovky IGLÚ se využívají k jednoduché a ekonomické výstavbě meziprostoru (= celoplošné dutiny) 

mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky.

Celoplošná dutina = podstata fungování provětrání

Prostřednictvím tvarovek IGLÚ dochází k dokonalému oddělení stavby od jejího podloží a ke vzniku 

celoplošné dutiny, která je díky napojení na odvětrací komínky procházející skrz obvodové zdi 

základním prvkem hyro a protiradonové izolace objektů pomocí provětrání.

K odvětrání vlhkosti dochází v dutině pod podlahou prostřednictvím jejího spojení v podobně vodní 

páry s proudícím vzduchem a následného odvedení výdechovým komínkem mimo objekt.

Tvarovky IGLÚ mají díky dotykové ploše celoplošné dutiny s obvodovou zdí vliv také na její odvětrání 

a postupné vysoušení. 

Podmínkou je využití elementů s dostatečnou výškou.

Odvětrání radonu funguje na stejném principu jako odvádění vlhkosti. Radon uvolňující se ze zemské kůry je škodlivý pouze při koncentraci v obytných 

prostorech, a jelikož dutina pod tvarovkami IGLÚ vytváří dostatečný meziprostor pro jeho odvádění do volného prostranství v okolí budovy, nabízí toto řešení 

stále stejnou kvalitu protiradonové izolace, bez ohledu na své stáří.

Oproti tomu v bariérových izolacích (typu fólie) stačí malá štěrbinka či trhlina, aby se radon koncentrující se pod „uzavřenou“ stavbou mohl dostat do vnitřních 

obývaných prostor a ohrožoval tak zdraví jeho obyvatel.

Podmínky použití IGLÚ jako radonové izolace

æ	 Výdechové komínky je nutné vyvést ve fasádě, co možná nejvýše (převýšení mezi komínky by mělo být minimálně 3 m). Nejlepší je umístit vyústění těsně 

 pod střechu tak, aby bylo zajištěno, že se radon nemůže vracet okny zpět do obytných prostor.

æ	 Pro odvádění radonu je třeba využít tvarovky dostatečné výšky.

ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ TVAROVEK IGLÚ

PROVĚTRANÉ PODLAHY IGLÚ TECHNICKÁ POMOC STAVEBNÍKŮM

Návrh odvětrání

Stavebníkům a projektantům nabízíme zdarma pomoc s přípravou návrhu systému odvětrání pomocí vyhotovení doporučení respektujícího individuální 

podmínky na stavbě a všeobecné zásady použití provětraných podlah IGLÚ. Doporučující návrh vypracujeme po přijetí vaší žádosti na e-mail 

obchod@gabex.cz, který bude obsahovat půdorys objektu ve formátu PDF a popis specifik stavby (orientace vůči světovým stranám, terén, 

komíny využitelné k odvětrání apod.).

Kozultace v místě stavby

Individuálně je také možné domluvit se s naším technickým pracovníkem na konzultaci přímo na stavbě. Konzultace po objednání tvarovek IGLÚ je zdarma. 

Cena konzultace před objednávkou je 6 Kč za kilometr z místa sídla firmy do místa stavby a zpět. Tato zaplacená částka Vám bude zpětně vrácena po objednávce 

tvarovek IGLÚ prostřednictvím odečtu z fakturované částky.

Zhlédnutí pokládky v praxi

Pro odbornou veřejnost nabízíme pravidelně možnost navštívit stavbu aktuálně realizovaného projektu tak, aby bylo možné v praxi prohlédnout všechny detaily 

pokládky, rozmístění odvětrávacích komínků a navazující opatření. Neváhejte nás kontaktovat a v případě vašeho zájmu navštívit stavbu s pokládkou IGLÚ 

ve vašem okolí.

Tvarovky systému IGLÚ a IGLÚ + jsou pravidelně kontrolovány a testovány tak, aby splňovaly aktuální požadavky 

legislativy. U nás i v zahraničí jsou podrobovány dalším doplňujícím testům, které se zabývají například akustickými 

parametry dutých podlah sloužících jako meziprostor pro vedení technických sítí. Nejnovější testy jsou prováděny 

na skutečných projektech v souvislosti s použitím provětraných základových desek a předehříváním vzduchu k jeho 

dalšímu zpracování ve výměníku tepla. Zejména pro jeho rekuperaci v souvislosti s využitím geotermálního tepla. 

Více informací o zmiňovaných projektech vám rádi sdělíme, napište nám na vondrakova@gabex.cz.

TECHNICKÁ POMOC

CERTIFIKÁTY

Obytný objekt s provětranou základovou deskou IGLÚ

IGLÚ jako izolace proti zemní vlhkosti

IGLÚ k odvětrání obvodového zdiva

IGLÚ jako izolace proti radonu

Skladba

Zhutněný terén bez navážky, štěrk 5-10 cm, tvarovky IGLÚ+ o výšce 16 cm, ŽB deska o síle 5 (+0,033 m3/m2 na vyplnění nožiček), tepelná izolace 10 cm, 

vrchní vrstvy podlahy. Náklady na souvrství tvarovky IGLÚ+ o výšce 16 cm a ŽB deska s klenbami.

Tvarovky IGLÚ+ 16 cm 110 m2 za cenu 351 Kč/m2 včetně dopravy ................................................................................................................................. 38 610 Kč

Beton na desku o síle 5 cm a 3 cm na vylití nožiček 8m3 á 3000 Kč/m3 ........................................................................................................................... 24 000 Kč

Pomocný materiál na provětrávací komínky, celkem 4 páry na protilehlých stranách po obvodu desky.

Trubky a kolena na odvětrávací komínky .......................................................................................................................................................................... 2 000 Kč

8x mřížka na fasádu á 50 Kč ...............................................................................................................................................................................................400 Kč

4 x pěna PUR á 100 Kč/kus .................................................................................................................................................................................................400 Kč

Celkem ......................................................................................................................................................................................................................... 65 410 Kč

Výhody

Nový pracovní postup, menší spotřeba materiálu, nižší náklady na přesun hmoť rychlý pracovní postup pokládky 

hydroizolace, který není závislý na počasí, současně je prováděno i protiradonové opatření, kontrola kvality 

může být provedena pouhým přiložením plamene ohně k tahu u komínku, na desce po zatvrdnutí mohou 

být prováděny všechny ostatní stavební práce bez nároku na šetrnost.

NÁKLADY NA VÝSTAVBU NOSNÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, PLOCHA 100 M2
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Rychlost vzduchu v dutině významně ovlivňuje vítr a proudění vzduchu v okolí budovy, 

což potvrdily i výsledky měření provedené na VUT v Brně. 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím rychlost a směr proudícího vzduchu v dutině je rozmístění 

průchodů na severní straně budovy nad terénem a na jižní části pod střechou ve větší 

výšce = komínový efekt. 

Přímý kontakt obvodového zdiva s prouděním vzduchu v celoplošné dutině přispívá 

k odvedení vlhkosti rovněž ze základových pasů a zdí. 

Tvar elementů IGLÚ je navržen tak, aby byl uvnitř prvků vzduchu kladen co nejmenší odpor. 

Proto je při rozmisťování odvětracích komínků nutné zvážit, že si vzduch hledá nejkratší možnou cestu 

a myslet na všechny rohy místností. 

Pro správné fungování provětrání je nutné dodržet tyto podmínky

æ	 Do dutiny tvořené elementy IGLÚ zavést přes obvodovou zeď odvětrávací komínky, které se tvoří z obyčejné plastové trubky o průměru 12 cm.

æ	 Umístit je na dvou protilehlých stranách chladnější a teplejší (většinou severní a jižní) a jejich vyústěním využít komínového efektu k podpoře provětrání.

æ	 Dosáhnout komínkového efektu, což zaručuje vyvedení nasávání na chladnější (severní) straně cca 30-50 cm nad terénem a vyústění na teplejší (jižní) 

 straně dle technických možností stavby co nejvýše (je dobré dosáhnout převýšení alespoň 1,5 m). 

æ	 Rozmístit odvětrací komínky na každých 3 až 5 metrech obvodové zdi. Pro zvýšení provětrání a snížení vlhkosti také u obvodových stěn doporučujeme 

 umístění odvětrávacích komínků rovněž v rozích objektu. 

* K odvětrání mohou být využity nenapojené komíny, pokud se v objektu vyskytují. 

* Je-li odvětrávací komínek veden po vnitřní straně obvodového zdiva, např. z důvodu zapuštění stavby do terénu, je nutné jej tepelně izolovat.

NÁVRH ODVĚTRÁNÍ

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROVĚTRÁNÍ

UMÍSTĚNÍ ODVĚTRACÍCH KOMÍNKŮ

Jih Sever

Příklad rozmístění odvětrávacích komínků v objektu s půdorysem 10x10 m

Hospodaření a rozumné využití vody na vlastním pozemku začíná stavebníky velmi intenzivně zajímat. V době, kdy se poplatky za odvádění odpadní 

a dešťové vody stále zvyšují, nabízí systém IGLÚ možnost vystavět podpovrchovou vsakovací jímku o variabilním rozměru plně odpovídajícím charakteru 

pozemku a kapacitě, která může být kdykoliv nenáročným způsobem zvýšena. 

Výhody podpovrchových vsakovacích domovních nádrží vystavěných z elementů IGLÚ jsou především ve velké vsakovací kapacitě prostoru pod tvarovkami, 

jednoduché montáži a možnosti pojíždět víko nádrže. 

Obraťte se na nás, společně s vámi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější vsakovací systém na dešťovou vodu odpovídající potřebám vašeho domu.

Hlavní výhody 

æ	 Rozsáhlé možnosti použití. 

æ	 Nízké výrobní náklady. 

æ	 Konstrukce s vysokou nosností. 

æ	 Snadná a rychlá instalace.

æ	 Možnost provádění kontroly a údržby.

DOMOVNÍ VSAKOVACÍ SYSTÉMY

Geotextilie

Propustné podloží

Svod dešťové vody

Nosná ŽB deska, 
např. pro parkoviště

Domovní vsakovací systém

DALŠÍ POUŽITÍ IGLÚ NA STAVBÁCH

Použití

Tam kde se zeleň osazuje podél vozovek, chodníků nebo cyklostezek a mohla 

by tedy svým tlakem zdvihat silniční kryť prorůstat na povrch apod.

Výhody

æ	 Odpadají náklady na údržbu chodníku/cyklostezky. 

æ	 Větší „spokojenost“ občanů, kteří si nestěžují na hrbolatý povrch. 

æ	 Méně úrazů starších osob nebo osob s omezenou pohyblivostí. 

æ	 Vyrovnání povrchu při vysoké úspoře inertních materiálů.

Výhodou vytváření střešních zahrad pomocí IGLÚ je především bezpečnosť jelikož nehrozí narušení vodotěsných vrstev. Navíc také řeší problém s pokládkou 

instalačních rozvodných sítí, odvodnění a odvětrání ozeleněných ploch. Kromě toho umožňuje výškové vyrovnání, aniž by zvyšoval zátěž nosných konstrukcí.

Způsob provedení střešní zahrady

æ	 Příprava podkladu. 

æ	 Pokládka instalačních rozvodných sítí.

æ	 Pokládka prvků IGLÚ. 

æ	 Vyplnění expandovaným jílem nebo štěrkem. 

æ	 Pokládka geotextilie. 

æ	 Rozprostření humusu.

MEZIPROSTOR PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ

STŘEŠNÍ ZAHRADY - ZELENÁ MĚSTA
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MIRELON A PLNÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA

POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ S IGLÚ

3 Uložení vedení odpadové kanalizace.

5 Pokládka armovací sítě. 6 Zalití elementů betonem a vylití desky nad elementy.

9 Výstavba nebo montáž nášlapné vrstvy podlahy, včetně uložení rozvodů vody, elektřiny a podlahového vytápění.

2 Příprava vyvedení odvětrávacích komínků z dutiny.1 Příprava podkladu v místě stavby.

4 Pokládka elementů IGLÚ.

Tepelná
izolace

7 Položení tepelné izolace + dalších vrstev 8 Vyústění odvětrávacích komínků na fasádě.

DOPLŇKOVÝ PRODEJ IGLÚ

K tvarovkám IGLÚ a IGLÚ+ dodáváme Mirelon termoizolační pěnový pás, který se používá jako dilatační pás mezi zdí a finální betonovou vrstvou.
Zakoupit lze u nás také plnou flexibilní trubku, kterou lze využít k vytvoření odvětracích komínků.

Mirelon 5 20 10,-

Mirelon 8 15 13,-

název tloušťka šíře cena za 1 bm

[mm] [cm] [Kč bez DPH]

Plná flexibilní trubka 125 52,-

název průměr cena za 1 bm

[mm] [Kč bez DPH]

Venkovní drenážní systém okolo budovy je určen k odvedení zemní vlhkosti z půdy těsně doléhající na její základy. Odvedení zemní vlhkosti se uskutečňuje 

pomocí pojímání molekul vody do drenážní roury s perforací v úhlu 2200 a s plným dnem uloženým se spádem min. 1% mezi jednotlivými šachtami. 

Kolem dvouplášťové perforované trubky je obtočen filtrační pás z geotextilie, který zabraňuje prostupu a zanesení pevných nečistot – písku a zeminy do trubky 

po dlouhou dobu. Šachty s lapačem pevných nečistot umožňují kontrolu a případné propláchnutí celého systému. 

Návrh drenážního systému včetně kalkulace jeho jednotlivých částí vám rádi zhotovíme dle půdorysu objektu.

Podrobný prospekt naleznete na www.gabex.cz.

VENKOVNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM KOLEM STAVBY

Drenážní šachta DN 315 150 3 1 990,-

Drenážní šachta DN 315 120 2 1 890,-

Poklop CLKS 300 37 760,-

název výška
počet/

napojení
cena

[mm] [Kč bez DPH]

název výška rámu cena

[mm] [Kč bez DPH]

Drenážní potrubí ∅ 110 mm 69,-

Drenážní geotextilie 40 cm 25,-

název šířka cena za bm

[Kč bez DPH]
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* Uvedené informace o skladbě platí pro běžně zatěžované podlahy obytných prostor, více informací naleznete také na straně 6 a 7.

IGLÚ+ TVAROVKA Z TENČÍHO MATERIÁLU

æ	 Nižší cena, která je základem pro levnější provedení základové desky.

æ	 Výrazná úspora nákladů při rekonstrukci vlhkých domů.

æ	 Kvalitní zpracování a spolehlivost.

æ	 Doprava zdarma.

æ	 Tvarovky se pokládají na rovný povrch (zhutněný štěrk nebo podkladový beton).

æ	 Přes tvarovky je vždy třeba položit armovací síť, která následně roznese bodové zatížení 

 způsobené pocházením a nebo transportem betonu.

æ	 Při rozvážení betonu kolečkem po vrchní ploše tvarovek je nutno položit na pojížděnou 

 plochu dřevěné desky nebo prkna, při zalévání čerpadlem na beton je třeba vhodným 

 způsobem zabránit silnému rázu betonu přímo na tvarovky.

æ	 U tvarovek s vyšší světlostí je vhodné rozdělit zalévání betonem na dvě fáze, v první 

 se zalijí nohy tvarovek a v druhé fázi se odlije celá plocha souvisle.

PROČ IGLÚ+

POSTUP PRÁCE SE SYSTÉMEM IGLÚ+

SKLADBA PODLAHY S TVAROVKAMI IGLÚ

Díky kvalitě materiálu, specifickému tvaru, tloušťkám, rozměru prvků 

a technikám zpracování představuje IGLÚ dokonalý výrobek. Ani během lití 

betonu ani následně IGLÚ netrpí nebezpečnou deformací vyvolávanou nejen 

váhou betonu, ale též dynamickými účinky pracovních operací, mezi které 

patří zatížení čerstvým betonem, tlaky při hutnění a vibrování směsi 

či hmotnost osob a zatížení. IGLÚ zaručuje bezpečnosť neexistenci deformací 

a dodržení skutečné přesné spotřeby betonu.

BEZPEČNOST PRÁCE S IGLÚ

VÝHODY PŘI POUŽITÍ PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH IGLÚ
æ	 Zkrácení času pracovní síly až o 80 % oproti tradičním systémům.

æ	 Radikální snížení spotřeby betonu a inertních materiálů díky tomu, že obloukový tvar umožňuje docílit maximální 

 pevnosti při minimální tloušťce. 

æ	 Přizpůsobení nepravoúhlým prostorům pomocí přířezu prvků, bez nutnosti podepření.

æ	 Snadná pokládka díky lehkosti a jednoduchému spojování prvků. 

æ	 Rychlé řezání a tvarování prvků přímo na místě. æ	 Průchod rozvodů pod podlahou ve všech směrech. 

æ	 Účinné provětrání ve všech směrech. æ	 Odvádění radonu z podloží stavby.

æ	 Dokonalé „dýchání“ obvodové zdi.

SO H4 50x50 4 2,2 0,800 0,0017 110x110x230 150 500 270,-

SO H6 50x50 6 3,9 0,840 0,0020 110x110x230 150 500 276,-

SO H8 50x50 8 5,9 0,875 0,0022 110x110x240 150 640 280,-

SO H10 50x50 10 5,8 1,200 0,0290 110x110x220 120 576 293,-

SO H12 50x50 12 7,7 1,225 0,0310 110x110x220 120 576 299,-

SO H14 50x50 14 9,8 1,250 0,0330 110x110x230 85 420 337,-

SO H16 50x50 16 11,8 1,275 0,0330 110x110x220 80 420 351,-

SO H18 50x50 18 13,8 1,300 0,0360 110x110x220 80 430 354,-

SO H20 50x50 20 15,5 1,325 0,0380 110x110x220 80 430 357,-

SO H22 50x50 22 17,8 1,350 0,0390 110x110x225 80 440 363,-

SO H25 50x50 25 20,5 1,450 0,0390 110x110x225 80 450 387,-

SO H27 57,8x57,8 27 22,5 1,800 0,0469 120x120x240 100 560 359,-

SO H30 50x50 30 26,3 1,600 0,0580 110x110x250 80 510 409,-

SO H35 50x50 35 31,3 1,700 0,0639 110x110x255 80 540 417,-

SO H40 50x50 40 36,3 1,800 0,0674 110x110x260 80 570 433,-

SO H45 50x50 45 41,3 1,900 0,0695 110x110x250 75 570 451,-

SO H50 57,8x57,8 50 45,4 2,500 0,0940 120x120x242 80 725 503,-

SO H60 57,8x57,8 60 55,4 2,800 0,0970 120x120x255 76 725 548,-

název půdorys
výška

V
výška V1

pod obloukem
hmotnost

1 ks
betonová

výplň
rozměr palety plocha

hmotnost
palety

cena
za 1 m2

[cm] [cm] [cm] [kg] [m3/m2] [cm] [m2/paleta] [kg] [Kč bez DPH]
Odvětrání

Vrchní nášlapná vrstva betonu 4-5 cm 
nebo montovaná podlaha.

Tepelná izolace min. 10 cm.

Železobetonová deska 4-6 cm 
- Třída betonu C20/25.
- Armovací síť obvykle Ø 5 s oky 15x15 cm.

Tvarovky Iglú výška dle výběru
- Platí pravidlo, že čím vyšší tvarovka, 
 tím větší má provětrávaná dutina kontakt 
 s obvodovou zdí a vzduch kolem ní může 
 také snadněji proudit.

Podkladový štěrk 5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný vibrační deskou 
 postupně po 2 cm.

Původní urovnaná zemina.

Inženýrské sítě
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TECHNICKÉ PODKLADY IGLÚ

TABULKA NOSNOSTI PODLAHY V ZÁVISLOSTI NA SÍLE BETONOVÉ DESKY A PEVNOSTI PODLOŽÍ V MÍSTĚ STAVBY (tabulka je sestavena pro každou výšku tvarovek zvlášť)

Jediná tvarovka v ČR s garantovanou nosností 150 kg „na sucho“.
Pevná a stabilní při montáži.

Přesná spotřeba betonu na vylití.

GRAFICKÁ ANALÝZA CHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STRUKTURY

Oblouk je nejklasičtější z „tlačených konstrukcí“. Prvními, kdo použil toto statické řešení k překlenutí velkých rozpětí, aniž by se tím snížila pevnost konstrukcí, 

byli Římané. IGLÚ svým výjimečným tvarem na principu oblouku zaručuje litému betonu dosažení maximálních konstrukčních vlastností, proto ke stejné 

tloušťce desky nebo, jinak řečeno, ke stejnému statickému účinku je zapotřebí menší tloušťka desky a tudíž nižší spotřeba betonu. 

Modularita prvků IGLÚ o rozměrech 50x50 (71x71) cm umožňuje okamžitou 

simulaci výpočtu díky dokonalým geometrickým tvarům, tudíž umožňuje 

přesné určení bodů s nejmenší tloušťkou.

OBLOUKOVÝ EFEKT A MODULARITA

150kg (nasucho)

H4-H50 = 4ks
H55-H80 = 2ks

Půdorys tvarovky [cm] 50x50 50x50 50x50 50x50

Výška pod obloukem h [cm] 3 4,5 8 11

Max průměr trubky A 1 x cm 3 4,5 8 11

Max průměr trubek B 2 x cm 3 4,5 8 9,5

Spotřeba betonu do výšky H m3/m2 0,004 0,012 0,016 0,034

Hmotnost tvarovky 1ks/kg 0,770 1,240 1,250 1,300

Rozměr palety axbxc [cm] 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250

Hmotnost palety kg 310 525 530 530

Počet ks ks/pal 400 400 400 400

Počet m2 m2/pal 100 100 100 100

Cena za 1m2 Kč bez DPH 365,- 451,- 453,- 470,-

Výška tvarovky H [cm] 4 8 12 16

50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 71x71 71x71 71x71 71x71

13 21 29 34 39 43 44 60,7 65,7 70,7 75,7

13 21 25,5 27,5 27 26,5 25,5 45 45 45 45

10 16 14,5 15 14,5 14 13,5 25 25 25 25

0,035 0,040 0,056 0,060 0,065 0,067 0,090 0,112 0,114 0,117 0,118

1,450 1,650 1,850 2,000 2,100 2,150 2,400 4,600 4,760 4,870 5,350

110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250

465 525 585 630 660 675 750 564 564 558 600

300 300 300 300 300 300 300 120 116 112 110

75 75 75 75 75 75 75 60 58 56 55

486,- 521,- 583,- 614,- 633,- 697,- 762,- 770,- 785,- 824,- 852,-

20 27 35 40 45 50 55 65 70 75 80

Bytové prostory 400 4 ∅ 5/25x25

0 1,65 0,78

5 0,19 0,31

10 0,08 0,18

Kanceláře 600 4 ∅ 5/25x25

0 2,29 1,08

5 0,25 0,40

10 0,10 0,22

Garáže 1100 5 ∅ 6/20x20

0 3,98 1,86

5 0,41 0,65

10 0,15 0,35

Průmyslové stavby 2100 6 ∅ 6/20x20

0 7,29 3,37

5 0,72 1,14

10 0,26 0,58

umístění / zatížení podlahy
vlastní hmotnost

a zatížení
síla betonové desky

(nad nejvyšším bodem tvarovky)
armovací síť

průměr
a velikost ok

síla vrstvy
podkladového betonu

[kg/m2] [kg/m2] [cm] [cm] Iglú H4 Iglú H8

0,94 0,94 1,11 1,50 1,11 1,23 1,51 1,52 1,81 3,30 3,30 3,30 3,30

0,34 0,35 0,34 0,45 0,40 0,42 0,47 0,47 0,53 0,99 0,99 1,00 1,00

0,19 0,20 0,21 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,48 0,49 0,49 0,49

1,28 1,26 1,49 2,00 1,46 1,61 1,96 1,97 2,31 4,10 4,11 4,13 4,15

0,45 0,45 0,49 0,58 0,50 0,53 0,59 0,59 0,66 1,21 1,21 1,22 1,22

0,24 0,25 0,26 0,29 0,27 0,28 0,30 0,30 0,33 0,59 0,59 0,60 0,60

2,20 2,10 2,49 3,31 2,37 2,60 3,15 3,16 3,63 6,21 6,23 6,25 6,27

0,72 0,71 0,78 0,91 0,77 0,81 0,90 0,90 0,98 1,80 1,80 1,81 1,81

0,37 0,37 0,39 0,44 0,39 0,41 0,44 0,44 0,47 0,86 0,86 0,87 0,87

3,98 3,74 4,43 5,88 4,15 4,55 5,48 5,49 6,19 10,30 10,30 10,40 10,40

1,25 1,22 1,33 1,55 1,30 1,37 1,51 1,51 1,63 2,95 2,96 2,96 2,97

0,62 0,61 0,65 0,72 0,64 0,67 0,72 0,72 0,76 1,39 1,40 1,40 1,40

tlak přenesený pilířkem (nožičkou Iglú) na podloží [kg/cm2]

Iglú H12 Iglú H16 Iglú H20 Iglú H27 Iglú H35 Iglú H40 Iglú H45 Iglú H50 Iglú H55 Iglú H65 Iglú H70 Iglú H75 Iglú H80
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TECHNICKÉ PODKLADY IGLÚ

TABULKA NOSNOSTI PODLAHY V ZÁVISLOSTI NA SÍLE BETONOVÉ DESKY A PEVNOSTI PODLOŽÍ V MÍSTĚ STAVBY (tabulka je sestavena pro každou výšku tvarovek zvlášť)

Jediná tvarovka v ČR s garantovanou nosností 150 kg „na sucho“.
Pevná a stabilní při montáži.

Přesná spotřeba betonu na vylití.

GRAFICKÁ ANALÝZA CHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STRUKTURY

Oblouk je nejklasičtější z „tlačených konstrukcí“. Prvními, kdo použil toto statické řešení k překlenutí velkých rozpětí, aniž by se tím snížila pevnost konstrukcí, 

byli Římané. IGLÚ svým výjimečným tvarem na principu oblouku zaručuje litému betonu dosažení maximálních konstrukčních vlastností, proto ke stejné 

tloušťce desky nebo, jinak řečeno, ke stejnému statickému účinku je zapotřebí menší tloušťka desky a tudíž nižší spotřeba betonu. 

Modularita prvků IGLÚ o rozměrech 50x50 (71x71) cm umožňuje okamžitou 

simulaci výpočtu díky dokonalým geometrickým tvarům, tudíž umožňuje 

přesné určení bodů s nejmenší tloušťkou.

OBLOUKOVÝ EFEKT A MODULARITA

150kg (nasucho)

H4-H50 = 4ks
H55-H80 = 2ks

Půdorys tvarovky [cm] 50x50 50x50 50x50 50x50

Výška pod obloukem h [cm] 3 4,5 8 11

Max průměr trubky A 1 x cm 3 4,5 8 11

Max průměr trubek B 2 x cm 3 4,5 8 9,5

Spotřeba betonu do výšky H m3/m2 0,004 0,012 0,016 0,034

Hmotnost tvarovky 1ks/kg 0,770 1,240 1,250 1,300

Rozměr palety axbxc [cm] 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250

Hmotnost palety kg 310 525 530 530

Počet ks ks/pal 400 400 400 400

Počet m2 m2/pal 100 100 100 100

Cena za 1m2 Kč bez DPH 365,- 451,- 453,- 470,-

Výška tvarovky H [cm] 4 8 12 16

50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 71x71 71x71 71x71 71x71

13 21 29 34 39 43 44 60,7 65,7 70,7 75,7

13 21 25,5 27,5 27 26,5 25,5 45 45 45 45

10 16 14,5 15 14,5 14 13,5 25 25 25 25

0,035 0,040 0,056 0,060 0,065 0,067 0,090 0,112 0,114 0,117 0,118

1,450 1,650 1,850 2,000 2,100 2,150 2,400 4,600 4,760 4,870 5,350

110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 110x110x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250 80x160x250

465 525 585 630 660 675 750 564 564 558 600

300 300 300 300 300 300 300 120 116 112 110

75 75 75 75 75 75 75 60 58 56 55

486,- 521,- 583,- 614,- 633,- 697,- 762,- 770,- 785,- 824,- 852,-

20 27 35 40 45 50 55 65 70 75 80

Bytové prostory 400 4 ∅ 5/25x25

0 1,65 0,78

5 0,19 0,31

10 0,08 0,18

Kanceláře 600 4 ∅ 5/25x25

0 2,29 1,08

5 0,25 0,40

10 0,10 0,22

Garáže 1100 5 ∅ 6/20x20

0 3,98 1,86

5 0,41 0,65

10 0,15 0,35

Průmyslové stavby 2100 6 ∅ 6/20x20

0 7,29 3,37

5 0,72 1,14

10 0,26 0,58

umístění / zatížení podlahy
vlastní hmotnost

a zatížení
síla betonové desky

(nad nejvyšším bodem tvarovky)
armovací síť

průměr
a velikost ok

síla vrstvy
podkladového betonu

[kg/m2] [kg/m2] [cm] [cm] Iglú H4 Iglú H8

0,94 0,94 1,11 1,50 1,11 1,23 1,51 1,52 1,81 3,30 3,30 3,30 3,30

0,34 0,35 0,34 0,45 0,40 0,42 0,47 0,47 0,53 0,99 0,99 1,00 1,00

0,19 0,20 0,21 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,48 0,49 0,49 0,49

1,28 1,26 1,49 2,00 1,46 1,61 1,96 1,97 2,31 4,10 4,11 4,13 4,15

0,45 0,45 0,49 0,58 0,50 0,53 0,59 0,59 0,66 1,21 1,21 1,22 1,22

0,24 0,25 0,26 0,29 0,27 0,28 0,30 0,30 0,33 0,59 0,59 0,60 0,60

2,20 2,10 2,49 3,31 2,37 2,60 3,15 3,16 3,63 6,21 6,23 6,25 6,27

0,72 0,71 0,78 0,91 0,77 0,81 0,90 0,90 0,98 1,80 1,80 1,81 1,81

0,37 0,37 0,39 0,44 0,39 0,41 0,44 0,44 0,47 0,86 0,86 0,87 0,87

3,98 3,74 4,43 5,88 4,15 4,55 5,48 5,49 6,19 10,30 10,30 10,40 10,40

1,25 1,22 1,33 1,55 1,30 1,37 1,51 1,51 1,63 2,95 2,96 2,96 2,97

0,62 0,61 0,65 0,72 0,64 0,67 0,72 0,72 0,76 1,39 1,40 1,40 1,40

tlak přenesený pilířkem (nožičkou Iglú) na podloží [kg/cm2]

Iglú H12 Iglú H16 Iglú H20 Iglú H27 Iglú H35 Iglú H40 Iglú H45 Iglú H50 Iglú H55 Iglú H65 Iglú H70 Iglú H75 Iglú H80
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* Uvedené informace o skladbě platí pro běžně zatěžované podlahy obytných prostor, více informací naleznete také na straně 6 a 7.

IGLÚ+ TVAROVKA Z TENČÍHO MATERIÁLU

æ	 Nižší cena, která je základem pro levnější provedení základové desky.

æ	 Výrazná úspora nákladů při rekonstrukci vlhkých domů.

æ	 Kvalitní zpracování a spolehlivost.

æ	 Doprava zdarma.

æ	 Tvarovky se pokládají na rovný povrch (zhutněný štěrk nebo podkladový beton).

æ	 Přes tvarovky je vždy třeba položit armovací síť, která následně roznese bodové zatížení 

 způsobené pocházením a nebo transportem betonu.

æ	 Při rozvážení betonu kolečkem po vrchní ploše tvarovek je nutno položit na pojížděnou 

 plochu dřevěné desky nebo prkna, při zalévání čerpadlem na beton je třeba vhodným 

 způsobem zabránit silnému rázu betonu přímo na tvarovky.

æ	 U tvarovek s vyšší světlostí je vhodné rozdělit zalévání betonem na dvě fáze, v první 

 se zalijí nohy tvarovek a v druhé fázi se odlije celá plocha souvisle.

PROČ IGLÚ+

POSTUP PRÁCE SE SYSTÉMEM IGLÚ+

SKLADBA PODLAHY S TVAROVKAMI IGLÚ

Díky kvalitě materiálu, specifickému tvaru, tloušťkám, rozměru prvků 

a technikám zpracování představuje IGLÚ dokonalý výrobek. Ani během lití 

betonu ani následně IGLÚ netrpí nebezpečnou deformací vyvolávanou nejen 

váhou betonu, ale též dynamickými účinky pracovních operací, mezi které 

patří zatížení čerstvým betonem, tlaky při hutnění a vibrování směsi 

či hmotnost osob a zatížení. IGLÚ zaručuje bezpečnosť neexistenci deformací 

a dodržení skutečné přesné spotřeby betonu.

BEZPEČNOST PRÁCE S IGLÚ

VÝHODY PŘI POUŽITÍ PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH IGLÚ
æ	 Zkrácení času pracovní síly až o 80 % oproti tradičním systémům.

æ	 Radikální snížení spotřeby betonu a inertních materiálů díky tomu, že obloukový tvar umožňuje docílit maximální 

 pevnosti při minimální tloušťce. 

æ	 Přizpůsobení nepravoúhlým prostorům pomocí přířezu prvků, bez nutnosti podepření.

æ	 Snadná pokládka díky lehkosti a jednoduchému spojování prvků. 

æ	 Rychlé řezání a tvarování prvků přímo na místě. æ	 Průchod rozvodů pod podlahou ve všech směrech. 

æ	 Účinné provětrání ve všech směrech. æ	 Odvádění radonu z podloží stavby.

æ	 Dokonalé „dýchání“ obvodové zdi.

SO H4 50x50 4 2,2 0,800 0,0017 110x110x230 150 500 270,-

SO H6 50x50 6 3,9 0,840 0,0020 110x110x230 150 500 276,-

SO H8 50x50 8 5,9 0,875 0,0022 110x110x240 150 640 280,-

SO H10 50x50 10 5,8 1,200 0,0290 110x110x220 120 576 293,-

SO H12 50x50 12 7,7 1,225 0,0310 110x110x220 120 576 299,-

SO H14 50x50 14 9,8 1,250 0,0330 110x110x230 85 420 337,-

SO H16 50x50 16 11,8 1,275 0,0330 110x110x220 80 420 351,-

SO H18 50x50 18 13,8 1,300 0,0360 110x110x220 80 430 354,-

SO H20 50x50 20 15,5 1,325 0,0380 110x110x220 80 430 357,-

SO H22 50x50 22 17,8 1,350 0,0390 110x110x225 80 440 363,-

SO H25 50x50 25 20,5 1,450 0,0390 110x110x225 80 450 387,-

SO H27 57,8x57,8 27 22,5 1,800 0,0469 120x120x240 100 560 359,-

SO H30 50x50 30 26,3 1,600 0,0580 110x110x250 80 510 409,-

SO H35 50x50 35 31,3 1,700 0,0639 110x110x255 80 540 417,-

SO H40 50x50 40 36,3 1,800 0,0674 110x110x260 80 570 433,-

SO H45 50x50 45 41,3 1,900 0,0695 110x110x250 75 570 451,-

SO H50 57,8x57,8 50 45,4 2,500 0,0940 120x120x242 80 725 503,-

SO H60 57,8x57,8 60 55,4 2,800 0,0970 120x120x255 76 725 548,-

název půdorys
výška

V
výška V1

pod obloukem
hmotnost

1 ks
betonová

výplň
rozměr palety plocha

hmotnost
palety

cena
za 1 m2

[cm] [cm] [cm] [kg] [m3/m2] [cm] [m2/paleta] [kg] [Kč bez DPH]
Odvětrání

Vrchní nášlapná vrstva betonu 4-5 cm 
nebo montovaná podlaha.

Tepelná izolace min. 10 cm.

Železobetonová deska 4-6 cm 
- Třída betonu C20/25.
- Armovací síť obvykle Ø 5 s oky 15x15 cm.

Tvarovky Iglú výška dle výběru
- Platí pravidlo, že čím vyšší tvarovka, 
 tím větší má provětrávaná dutina kontakt 
 s obvodovou zdí a vzduch kolem ní může 
 také snadněji proudit.

Podkladový štěrk 5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný vibrační deskou 
 postupně po 2 cm.

Původní urovnaná zemina.

Inženýrské sítě
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MIRELON A PLNÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA

POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ S IGLÚ

3 Uložení vedení odpadové kanalizace.

5 Pokládka armovací sítě. 6 Zalití elementů betonem a vylití desky nad elementy.

9 Výstavba nebo montáž nášlapné vrstvy podlahy, včetně uložení rozvodů vody, elektřiny a podlahového vytápění.

2 Příprava vyvedení odvětrávacích komínků z dutiny.1 Příprava podkladu v místě stavby.

4 Pokládka elementů IGLÚ.

Tepelná
izolace

7 Položení tepelné izolace + dalších vrstev 8 Vyústění odvětrávacích komínků na fasádě.

DOPLŇKOVÝ PRODEJ IGLÚ

K tvarovkám IGLÚ a IGLÚ+ dodáváme Mirelon termoizolační pěnový pás, který se používá jako dilatační pás mezi zdí a finální betonovou vrstvou.
Zakoupit lze u nás také plnou flexibilní trubku, kterou lze využít k vytvoření odvětracích komínků.

Mirelon 5 20 10,-

Mirelon 8 15 13,-

název tloušťka šíře cena za 1 bm

[mm] [cm] [Kč bez DPH]

Plná flexibilní trubka 125 52,-

název průměr cena za 1 bm

[mm] [Kč bez DPH]

Venkovní drenážní systém okolo budovy je určen k odvedení zemní vlhkosti z půdy těsně doléhající na její základy. Odvedení zemní vlhkosti se uskutečňuje 

pomocí pojímání molekul vody do drenážní roury s perforací v úhlu 2200 a s plným dnem uloženým se spádem min. 1% mezi jednotlivými šachtami. 

Kolem dvouplášťové perforované trubky je obtočen filtrační pás z geotextilie, který zabraňuje prostupu a zanesení pevných nečistot – písku a zeminy do trubky 

po dlouhou dobu. Šachty s lapačem pevných nečistot umožňují kontrolu a případné propláchnutí celého systému. 

Návrh drenážního systému včetně kalkulace jeho jednotlivých částí vám rádi zhotovíme dle půdorysu objektu.

Podrobný prospekt naleznete na www.gabex.cz.

VENKOVNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM KOLEM STAVBY

Drenážní šachta DN 315 150 3 1 990,-

Drenážní šachta DN 315 120 2 1 890,-

Poklop CLKS 300 37 760,-

název výška
počet/

napojení
cena

[mm] [Kč bez DPH]

název výška rámu cena

[mm] [Kč bez DPH]

Drenážní potrubí ∅ 110 mm 69,-

Drenážní geotextilie 40 cm 25,-

název šířka cena za bm

[Kč bez DPH]
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Rychlost vzduchu v dutině významně ovlivňuje vítr a proudění vzduchu v okolí budovy, 

což potvrdily i výsledky měření provedené na VUT v Brně. 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím rychlost a směr proudícího vzduchu v dutině je rozmístění 

průchodů na severní straně budovy nad terénem a na jižní části pod střechou ve větší 

výšce = komínový efekt. 

Přímý kontakt obvodového zdiva s prouděním vzduchu v celoplošné dutině přispívá 

k odvedení vlhkosti rovněž ze základových pasů a zdí. 

Tvar elementů IGLÚ je navržen tak, aby byl uvnitř prvků vzduchu kladen co nejmenší odpor. 

Proto je při rozmisťování odvětracích komínků nutné zvážit, že si vzduch hledá nejkratší možnou cestu 

a myslet na všechny rohy místností. 

Pro správné fungování provětrání je nutné dodržet tyto podmínky

æ	 Do dutiny tvořené elementy IGLÚ zavést přes obvodovou zeď odvětrávací komínky, které se tvoří z obyčejné plastové trubky o průměru 12 cm.

æ	 Umístit je na dvou protilehlých stranách chladnější a teplejší (většinou severní a jižní) a jejich vyústěním využít komínového efektu k podpoře provětrání.

æ	 Dosáhnout komínkového efektu, což zaručuje vyvedení nasávání na chladnější (severní) straně cca 30-50 cm nad terénem a vyústění na teplejší (jižní) 

 straně dle technických možností stavby co nejvýše (je dobré dosáhnout převýšení alespoň 1,5 m). 

æ	 Rozmístit odvětrací komínky na každých 3 až 5 metrech obvodové zdi. Pro zvýšení provětrání a snížení vlhkosti také u obvodových stěn doporučujeme 

 umístění odvětrávacích komínků rovněž v rozích objektu. 

* K odvětrání mohou být využity nenapojené komíny, pokud se v objektu vyskytují. 

* Je-li odvětrávací komínek veden po vnitřní straně obvodového zdiva, např. z důvodu zapuštění stavby do terénu, je nutné jej tepelně izolovat.

NÁVRH ODVĚTRÁNÍ

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROVĚTRÁNÍ

UMÍSTĚNÍ ODVĚTRACÍCH KOMÍNKŮ

Jih Sever

Příklad rozmístění odvětrávacích komínků v objektu s půdorysem 10x10 m

Hospodaření a rozumné využití vody na vlastním pozemku začíná stavebníky velmi intenzivně zajímat. V době, kdy se poplatky za odvádění odpadní 

a dešťové vody stále zvyšují, nabízí systém IGLÚ možnost vystavět podpovrchovou vsakovací jímku o variabilním rozměru plně odpovídajícím charakteru 

pozemku a kapacitě, která může být kdykoliv nenáročným způsobem zvýšena. 

Výhody podpovrchových vsakovacích domovních nádrží vystavěných z elementů IGLÚ jsou především ve velké vsakovací kapacitě prostoru pod tvarovkami, 

jednoduché montáži a možnosti pojíždět víko nádrže. 

Obraťte se na nás, společně s vámi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější vsakovací systém na dešťovou vodu odpovídající potřebám vašeho domu.

Hlavní výhody 

æ	 Rozsáhlé možnosti použití. 

æ	 Nízké výrobní náklady. 

æ	 Konstrukce s vysokou nosností. 

æ	 Snadná a rychlá instalace.

æ	 Možnost provádění kontroly a údržby.

DOMOVNÍ VSAKOVACÍ SYSTÉMY

Geotextilie

Propustné podloží

Svod dešťové vody

Nosná ŽB deska, 
např. pro parkoviště

Domovní vsakovací systém

DALŠÍ POUŽITÍ IGLÚ NA STAVBÁCH

Použití

Tam kde se zeleň osazuje podél vozovek, chodníků nebo cyklostezek a mohla 

by tedy svým tlakem zdvihat silniční kryť prorůstat na povrch apod.

Výhody

æ	 Odpadají náklady na údržbu chodníku/cyklostezky. 

æ	 Větší „spokojenost“ občanů, kteří si nestěžují na hrbolatý povrch. 

æ	 Méně úrazů starších osob nebo osob s omezenou pohyblivostí. 

æ	 Vyrovnání povrchu při vysoké úspoře inertních materiálů.

Výhodou vytváření střešních zahrad pomocí IGLÚ je především bezpečnosť jelikož nehrozí narušení vodotěsných vrstev. Navíc také řeší problém s pokládkou 

instalačních rozvodných sítí, odvodnění a odvětrání ozeleněných ploch. Kromě toho umožňuje výškové vyrovnání, aniž by zvyšoval zátěž nosných konstrukcí.

Způsob provedení střešní zahrady

æ	 Příprava podkladu. 

æ	 Pokládka instalačních rozvodných sítí.

æ	 Pokládka prvků IGLÚ. 

æ	 Vyplnění expandovaným jílem nebo štěrkem. 

æ	 Pokládka geotextilie. 

æ	 Rozprostření humusu.

MEZIPROSTOR PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ

STŘEŠNÍ ZAHRADY - ZELENÁ MĚSTA
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Tvarovky IGLÚ se využívají k jednoduché a ekonomické výstavbě meziprostoru (= celoplošné dutiny) 

mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky.

Celoplošná dutina = podstata fungování provětrání

Prostřednictvím tvarovek IGLÚ dochází k dokonalému oddělení stavby od jejího podloží a ke vzniku 

celoplošné dutiny, která je díky napojení na odvětrací komínky procházející skrz obvodové zdi 

základním prvkem hyro a protiradonové izolace objektů pomocí provětrání.

K odvětrání vlhkosti dochází v dutině pod podlahou prostřednictvím jejího spojení v podobně vodní 

páry s proudícím vzduchem a následného odvedení výdechovým komínkem mimo objekt.

Tvarovky IGLÚ mají díky dotykové ploše celoplošné dutiny s obvodovou zdí vliv také na její odvětrání 

a postupné vysoušení. 

Podmínkou je využití elementů s dostatečnou výškou.

Odvětrání radonu funguje na stejném principu jako odvádění vlhkosti. Radon uvolňující se ze zemské kůry je škodlivý pouze při koncentraci v obytných 

prostorech, a jelikož dutina pod tvarovkami IGLÚ vytváří dostatečný meziprostor pro jeho odvádění do volného prostranství v okolí budovy, nabízí toto řešení 

stále stejnou kvalitu protiradonové izolace, bez ohledu na své stáří.

Oproti tomu v bariérových izolacích (typu fólie) stačí malá štěrbinka či trhlina, aby se radon koncentrující se pod „uzavřenou“ stavbou mohl dostat do vnitřních 

obývaných prostor a ohrožoval tak zdraví jeho obyvatel.

Podmínky použití IGLÚ jako radonové izolace

æ	 Výdechové komínky je nutné vyvést ve fasádě, co možná nejvýše (převýšení mezi komínky by mělo být minimálně 3 m). Nejlepší je umístit vyústění těsně 

 pod střechu tak, aby bylo zajištěno, že se radon nemůže vracet okny zpět do obytných prostor.

æ	 Pro odvádění radonu je třeba využít tvarovky dostatečné výšky.

ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ TVAROVEK IGLÚ

PROVĚTRANÉ PODLAHY IGLÚ TECHNICKÁ POMOC STAVEBNÍKŮM

Návrh odvětrání

Stavebníkům a projektantům nabízíme zdarma pomoc s přípravou návrhu systému odvětrání pomocí vyhotovení doporučení respektujícího individuální 

podmínky na stavbě a všeobecné zásady použití provětraných podlah IGLÚ. Doporučující návrh vypracujeme po přijetí vaší žádosti na e-mail 

obchod@gabex.cz, který bude obsahovat půdorys objektu ve formátu PDF a popis specifik stavby (orientace vůči světovým stranám, terén, 

komíny využitelné k odvětrání apod.).

Kozultace v místě stavby

Individuálně je také možné domluvit se s naším technickým pracovníkem na konzultaci přímo na stavbě. Konzultace po objednání tvarovek IGLÚ je zdarma. 

Cena konzultace před objednávkou je 6 Kč za kilometr z místa sídla firmy do místa stavby a zpět. Tato zaplacená částka Vám bude zpětně vrácena po objednávce 

tvarovek IGLÚ prostřednictvím odečtu z fakturované částky.

Zhlédnutí pokládky v praxi

Pro odbornou veřejnost nabízíme pravidelně možnost navštívit stavbu aktuálně realizovaného projektu tak, aby bylo možné v praxi prohlédnout všechny detaily 

pokládky, rozmístění odvětrávacích komínků a navazující opatření. Neváhejte nás kontaktovat a v případě vašeho zájmu navštívit stavbu s pokládkou IGLÚ 

ve vašem okolí.

Tvarovky systému IGLÚ a IGLÚ + jsou pravidelně kontrolovány a testovány tak, aby splňovaly aktuální požadavky 

legislativy. U nás i v zahraničí jsou podrobovány dalším doplňujícím testům, které se zabývají například akustickými 

parametry dutých podlah sloužících jako meziprostor pro vedení technických sítí. Nejnovější testy jsou prováděny 

na skutečných projektech v souvislosti s použitím provětraných základových desek a předehříváním vzduchu k jeho 

dalšímu zpracování ve výměníku tepla. Zejména pro jeho rekuperaci v souvislosti s využitím geotermálního tepla. 

Více informací o zmiňovaných projektech vám rádi sdělíme, napište nám na vondrakova@gabex.cz.

TECHNICKÁ POMOC

CERTIFIKÁTY

Obytný objekt s provětranou základovou deskou IGLÚ

IGLÚ jako izolace proti zemní vlhkosti

IGLÚ k odvětrání obvodového zdiva

IGLÚ jako izolace proti radonu

Skladba

Zhutněný terén bez navážky, štěrk 5-10 cm, tvarovky IGLÚ+ o výšce 16 cm, ŽB deska o síle 5 (+0,033 m3/m2 na vyplnění nožiček), tepelná izolace 10 cm, 

vrchní vrstvy podlahy. Náklady na souvrství tvarovky IGLÚ+ o výšce 16 cm a ŽB deska s klenbami.

Tvarovky IGLÚ+ 16 cm 110 m2 za cenu 351 Kč/m2 včetně dopravy ................................................................................................................................. 38 610 Kč

Beton na desku o síle 5 cm a 3 cm na vylití nožiček 8m3 á 3000 Kč/m3 ........................................................................................................................... 24 000 Kč

Pomocný materiál na provětrávací komínky, celkem 4 páry na protilehlých stranách po obvodu desky.

Trubky a kolena na odvětrávací komínky .......................................................................................................................................................................... 2 000 Kč

8x mřížka na fasádu á 50 Kč ...............................................................................................................................................................................................400 Kč

4 x pěna PUR á 100 Kč/kus .................................................................................................................................................................................................400 Kč

Celkem ......................................................................................................................................................................................................................... 65 410 Kč

Výhody

Nový pracovní postup, menší spotřeba materiálu, nižší náklady na přesun hmoť rychlý pracovní postup pokládky 

hydroizolace, který není závislý na počasí, současně je prováděno i protiradonové opatření, kontrola kvality 

může být provedena pouhým přiložením plamene ohně k tahu u komínku, na desce po zatvrdnutí mohou 

být prováděny všechny ostatní stavební práce bez nároku na šetrnost.

NÁKLADY NA VÝSTAVBU NOSNÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, PLOCHA 100 M2



OBCHODNÍ PODMÍNKY

KONTAKT

GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tel./fax:	 466	971	575	

Mobil:	 602	449	232

E-mail:	 info@gabex.cz

	 www.gabex.cz,	www.kanaly.cz

æ	Zboží	dodáváme	na	paletách	zpoplatněných	200Kč/kus.

æ	Na	objednávku	uvádějte:	fakturační	údaje,	místo	a	termín	dodání,	kontaktní	osobu	a	tel.	číslo.
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KLÍČE
 Multifunkční klíč slouží na jedné straně jako nástrčkový klíč k odemykání  
 zámku a na straně druhé jako hák k uchopení. Sada klíčů se skládá ze dvou vytahováků s oky a jednoho nástrčkového  

 klíče k odemykání.
 HE vytahovák Profi lze objednat pro snadné vytahování poklopu HE-880 RCT.

VK 6 VK 8

TĚSNĚNÍ
 Speciální neoprenové těsnění zaručuje hermetické uzavření šachty proti plynům a kapalinám do 10 kPa.
 Zajišťuje dokonalou plynotěsnost, pachotěsnost a vodotěsnost. Zabraňuje úniku nebo nežádoucímu vniknutí nebezpečných látek.Aplikace

Těsnění je potřeba uchopit palci přiloženými na nejdelší stranu klínového profilu a poté jej nasadit na vnitřní 

drážku víka poklopu. Po dotáhnutí zámku poklopu je těsnění plně funkční.* Ceny těsnění jsou uvedeny u každého typu zvlášť.

HERMELOCK POKLOPY
NOSNOST

TŘÍDA

40tD400

SE ČTVERCOVÝM RÁMEM

S KRUHOVÝM RÁMEM

Výhodou poklopů Hermelock je zejména jejich chemická odolnost, nízká hmotnost a zároveň vysoká pevnost, která zaručuje odolání zátěži až 40-ti tun 

(v zátěžové třídě D400). Poklopy je díky tomu možné použít i na kanalizační a kabelové šachty v komunikacích, nádrže s minerálními látkami a oleji 

(např. u benzinových čerpacích stanic), které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.PŘÍSLUŠENSTVÍ K POKLOPŮM HERMELOCK

VÝHODY POUŽITÍ POKLOPŮ HERMELOCK

Čtryřhranný zvedací 
mechanizmus Profi

880 RK

770 DRK

  HE - 770 DRK  600
 770 120 40 13 405,-

355,-

  HE - 880 RK
 700

 880 120 48 16 395,-
495,-

  HE - 880 RCT  700
880x880 120 49 17 250,-

495,-

  HE VK6
   Multifunkční

  HE 400(L) až HE 700(L), HE 770B, HE 400BC.
85,-

  HE VK8
   Sada klíčů

  HE 9060 a ke všem typům pro zatížení D400.
250,-

  HE vytahovák Profi   Čtyřhranný zvedací mechanismus   HE 880 RCT.

4 770,-

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr výška rámu celková 

hmotnost cena za poklop a rám cena těsnění
[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH] [Kč bez DPH]

typ klíče
popis

k typu poklopu
cena

[Kč bez DPH]

* Použití těsnění zaručuje plynotěsnost a vodotěsnost poklopu.

Těsnění je nutné objednat zvlášť

KOMPODECK KOMPOZITNÍ POKLOPYTŘÍDA

A15

NOSNOST 1,5t

NOSNOST 12,5t

NOSNOST 40t

TŘÍDA

B125

* Poklopy v zatížení D400 nejsou vhodné do frekventovaného provozu.Ceny ostatních rozměrů na vyžádání na obchodním oddělení.

TŘÍDA

D400Funkční, odolné a estetické šachtové poklopy Kompodeck vyrobené z kompozitní polyesterové 
pryskyřice se skleněnými vlákny. 

Jsou určeny pro širokou oblast použití od zakrytí domovních šachet, přes vysoce zatěžované 
šachty umístěné v dopravních komunikacích. Velkou výhodou kompozitního materiálu 
je variabilita jeho rozměrů což se využívá při konstrukci poklopů atypických rozměrů 
a překrytí jímek či nádrží s velkým rozpětím. 

Kompozitní poklopy KOMPODECK jsou vhodné pro použití v prostředích s vysokými nároky 
na hygienu, chemickou odolnost, protiskluzovost, nevodivost a jednoduchou obsluhu.

  Kompodeck A 600   KDA600 ne/0 kompozit 600x600 710x710 40 20 3 970,-

  Kompodeck A 600S   KDA600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 40 20 5 280,-

  Kompodeck A 609   KDA609 ne/0 kompozit 600x900 970x700 40 25 5 460,-

  Kompodeck A 609S   KDA609S ano/4 kompozit 630x930 970x700 40 25 6 780,-

  Kompodeck 600x600
  s odvětracím komínkem   KDA600K ne/0 kompozit 630x630 706x706 40 24 6 400,-

  Kompodeck B 600   KDB600 ne/0 kompozit 608x608 710x710 50 20 4 895,-

  Kompodeck B 600S   KDB600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 50 20 6 370,-

  Kompodeck B 609   KDB609 ne/0 kompozit 608x913 710x110 55 25 5 865,-

  Kompodeck B 609S   KDB609S ano/4 kompozit 600x900 710x110 55 25 7 525,-

  Kompodeck B 700   KDB700 ne/0 kompozit 720x720 820x820 50 28 6 520,-

  Kompodeck B 700S   KDB700S ano/4 kompozit 700x700 830x820 50 28 8 030,-

  Kompodeck D 600S   KDD600S ano/4 kompozit 600x600 710x710 80 40 11 930,-

  Kompodeck D 609S   KDD609S ano/4 kompozit 600x905 750x110 80 48 13 875,-

  Kompodeck D 700S   KDD700S ano/4 kompozit 700x700 820x820 80 55 18 995,-

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

název
typ těsnění /

počet 
zámků

materiál rámu 
poklopu

vnitřní 
rozměr

vnější 
rozměr

výška
rámu hmotnost cena[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]
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HERMELOCK
TŘÍDA

B125

CHARAKTERISTIKA

 Šachtové poklopy HERMELOCK jsou vyrobeny z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny. 

 Poklopy se vyznačují nízkou hmotností a vysokou pevností. 

 Nekorodují, tím je garantována dlouhá životnost bez potřeby údržby. 

 Poklopy jsou dodávány s kompozitním rámem z HDPE. 

 Rám je možné osadit do všech typů ploch včetně asfaltových, kde odolá při pokládce teplotě až 300o C. 

 Poklopy s těsněním jsou hermeticky uzavřeny pro plyny a kapaliny (těsnění je nutné objednat zvlášť. 

 Poklopy nejsou předmětem zájmu zlodějů. 

 Jsou vhodné do chemických a potravinářských provozů, velmi dobře odolávají působení ropných látek, 10% kyselin a louhů. 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál polyuretanový poklop a rám z HDPE

Nosnost třída B125 až D400

Rozměry standardní rozměry dle tabulky

Provedení vodotěsné a plynotěsné, uzamykatelné poklopy 

Příslušenství těsnění, klíče

Dodání do 24 hodin

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Pro soukromníky rodinné domy, garáže, nádvoří, studny, bazény

V průmyslu benzinové čerpací stanice, firemní komunikace, ČOV.

Další použití chodníky, parkoviště, koupaliště, sportovní objekty, sklepní prostory budov, vodoměrné, 

 
kanalizační a kabelové šachty, šachty dopravní signalizace.

TŘÍDA

C250

TŘÍDA

D400

ŠACHTOVÉ POKLOPY

HYDRANTY

ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA

KOMPOTECH

CHARAKTERISTIKA POKLOPŮ KOMPOTECH

Poklopy Kompotech jsou vyrobeny z kompozitních materiálu, které jsou díky svým vlastnostem 

snadno udržovatelé a odolné i vůči agresivnímu prostředí. 

Snáší také velké rozdíly teplot od -50°C do 280°C a jelikož použité materiály nejsou ani předmětem 

zájmu zlodějů nachází široké uplatnění například pro

 Zakrytí inspekčních šachet.  Telekomunikační šachty.

 Parkoviště. 
 Silnice.

 Pěší zóny a další.

Těsnění

 Poklopy mají integrované těsnění s výjimkou typů v zátěžové třídě A a B (zde možno dokoupit).

 Těsnění slouží pouze proti klapání a zápachu, kromě typu KOM 609D - poklopy nejsou vodotěsné.

 Typ KOM 609D je vodotěsný.

Uzamykání

 Všechny typy jsou uzamykatelné prostřednictvím nerezových šroubů.

  KOM 600R A* A 600 770 40 13,5 2
1 156,-

  KOM 600R B* B 600 770 40 21 2
2 159,-

  KOM 600R D 

  s těsněním
D 600 780 90 53 2

4 422,-

  KOM 600 D

  s těsněním
D 600x600 770x770 100 65 4

4 945,-

  KOM 609 D  

  s vodotěsným těsněním
D 600x900 770x1070 100 90 10 12 341.-

typ zatížení
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu

celková 
hmotnost

počet šroubů cena

[EN124] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks] [Kč bez DPH]

typ zatížení
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu

celková 
hmotnost

počet šroubů cena

[EN124] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks] [Kč bez DPH]

KRUHOVÉ POKLOPY

HRANATÉ POKLOPY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

* U zátěžové třídy A a B lze těsnění dokoupit, cena 210 Kč bez DPH.

TŘÍDA

A15
TŘÍDA

B125
TŘÍDA

D400

Poklopy STEELDECK
Poklopy typu PC s výškou rámu 23mm

Poklopy typu SPC s výškou rámu 40 mm

Poklop – pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu.
Rám – polypropylen. Poklop typu PC7CG3 je vybaven těsněním a zámkem.Velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou!

* viz. přepočtová tabulka na straně 3

* viz. přepočtová tabulka na straně 3

Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem,
poklop je z profilovaného plechu.

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

1,5 tuny PC5AG 450x450 513x513 23 6,5 924,-

1,5 tuny PC6AG 600x450 663x513 23 4,6 751,-

5 tun PC2BG 300x300 356x356 23 3,5 610,-

5 tun PC5BG 450x450 506x506 23 8 1 154,-

5 tun PC6BG 600x450 656x506 23 8,5 1 194,-

5 tun PC7BG 600x600 656x656 23 11 1 380,-

10 tun PC7CG 600x600 656x656 23 12,5 1 615,-

10 tun PC7CG3   600x600 s těsněním 656x656 23 11,5 2 201,-

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

5 tun SPC2BG 300x300 356x356 40 6 865,-

5 tun SPC6BG 600x450 674x524 40 10 1 713,-

5 tun SPC7BG 600x600 674x674 40 12 2 028,-

Gabex KANSTOP - ucpávky kanalizačního potrubí
Kompletní řada kanalizačních ucpávek Gabex Kanstop je zkonstruována z komponentů vysoké kvality pro lepší 

funkčnost a delší životnost.

Dálkový ovladač Gabex Kanstop

Produktová řada CAM

Produktová řada PRO

- Konstrukčně nejbezpečnější ucpávka.- Uživatelsky nenáročný výrobek.- Certifikát kvality ISO 90001.- Výrobek schválený WRc, vítěz ceny Inovace IWEX.- Ucpávky Gabex Kanstop na míru.- Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Zajišťuje svislé nasazení, brání před zkroucením potrubí.
- Odolává vysokému zpětnému tlaku, umožňuje průtok ventilem 1/2“.
- Snadná instalace, bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.Materiály
- Vysoce odolný nylon vyztužený skelnými vlákny.- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.

Délkově nastavitelné zařízení k instalaci a vyjmutí ucpávek řady CAM z úrovně terénu.Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
- Rychlá instalace díký patentované páce.- 80 mm široké těsnění zlepšující odolnost proti tlaku.- Umožňuje průtok ventilem 1“.- Bezpečné vyjmutí pomocí popruhu.Materiály

- Hliník + ocel s epoxidovým nátěrem.- Těsnění z EPDM třídy WC odpovídající normě EN 681-1.
Specifikace - řada CAM

Specifikace - řada PRO

Dálkový ovladač Gabex Kanstop

typové číslo Ø min - max
(mm)

přípustný tlak
(bar)

cena Kč
(bez DPH)CAM 090 90 - 97 0,5 729,-CAM 100 96 - 103 0,5 735,-CAM 105 102 - 107 0,5 769,-CAM 120 116 - 123 0,5 859,-CAM 130 125 - 132 0,5 878,-CAM 145 144 - 149 0,3 843,-CAM 150 147 - 153 0,3 852,-CAM 160 157 - 162   0,3 912,-

typové číslo specifikace cena Kč
(bez DPH)RALCAM3323 Dálkový ovladač 1250-3323 mm 2 667,-

typové číslo Ø min - max
(mm)

přípustný tlak
(bar)

cena Kč
(bez DPH)PRO200W 175 - 205 0,5 2 729,-PRO215W 195 - 220 0,5 3 085,-PRO225W 205 - 235 0,5 2 859,-PRO250W 220 - 250 0,5 2 960,-PRO270W 240 - 270 0,5 3 240,-PRO300W 280 - 310 0,3 3 570,-PRO315W 293 - 323 0,5 3 610,-PRO350W 325 - 350 0,3 4 785,-PRO375W 352 - 382 0,3 4 830,-PRO400W 375 - 400 0,3 4 739,-PRO420W 400 - 425 0,3 5 209,-PRO470W 449 - 474 0,3 5 214,-PRO520W 496 - 521   0,3 9 312,-
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Poklopy typu C s kovovým rámemPoklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop 
je ze slzičkového plechu.Příslušenství k typům C a CLKS - klíče CLKS 556.Cena: 220 Kč bez DPH (cena za 2 ks).

hmotnost 
zatíženého 
vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr
(světlost) (mm)

vnější rozměr 
(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

5 tun C7BG 600x600 674x674 40 27 4 775,-

5 tun C11BG 900x600 974x674 40 36 7 116,-

Plastové poklopy pro kontrolní šachty

Hlavní přednosti poklopů STEELDECK

Polyetylenový poklop s rámem

Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 - 300 mm a 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop, 

který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě 

otočit do libovolné pozice.

- Rychlá a snadná instalace poklopového systému.

- Vysoká variabilita - vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.

- Poklopy jsou vysoce odolné proti přírodním vlivům a jsou bezúdržbové.

- Některé poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky.

- Čtvercové a obdélníkové poklopy lze dokonale zadláždit.

hmotnost 

zatíženého 

vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr

(světlost) (mm)
vnější rozměr 

(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

3,5 tuny CLKS 300 Ø 220-300 440x440 37 3,5 775,-

3,5 tuny CLKS 452 Ø 450 Ø 520 50 4,4 890,-

3,5 tuny CLKS 456   Ø 436 528x528 85 7,0 1 578,-

Polyetylenový poklop s rámem k zadláždění

* viz přepočtová tabulka na straně 3

Nabízíme těsnící tmel Polyuretanový tmel na utěsnění spojů polymerbetonových žlabů. 

Nabízíme široký sortiment odvodňovacích žlabů. Více informací na eshop@gabex.cz.

Ukázky aplikace zadlážděného poklopu CD300 SR v praxi.

hmotnost 

zatíženého 

vozidla *

typové 
označení

vnitřní rozměr

(světlost) (mm)
vnější rozměr 

(mm)

výška rámu
(mm)

hmotnost 
(kg)

cena Kč
(bez DPH)

10 tun CD 300SR Ø 220-300 440x440 80 4 2 118,-

Poklop CLKS 452
Poklop CLKS 456

Poklop CLKS 300

Poklop CD 300SR

Odvodňovací žlaby

Systém Home polyetylén

- Žlab z polyetylénu, hladký povrch podporující samočistící efekt.

- Tradiční lamelový rošt z pozinkované oceli.

- Možnost napojení na svislý odtok, systémové příslušenství.

- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku.

- Jednoduchá manipulace při převozu i zabudování.

popis
typ

kolový tlak
(t)

třída zatížení
délka
(mm)

cena Kč
(bez DPH)

Žlab s pozinkovaným roštem Home PE 1,5 A15 1000 155,-

Odvodňovací žlaby přináší bezpečné a hospodárné řešení odvodnění okolí domu a zahrady. Moderní materiály 

jako je polymerbeton nebo polyetylén, použité na výrobu odvodňovacích žlabů, jsou zárukou rychlé a snadné montáže, 

spolehlivé funkce a dlouhé životnosti. Výběr vhodného krycího roštu umožňuje harmonické začlenění 

do celkového rázu okolí, přičemž zajistí bezpečnost provozu na zpevněných plochách.

Program doplňkových dílů pomáhá přizpůsobit odvodňovací systém požadavkům každé stavby.

Systém Self polymerbeton

- Žlab z polymerbetonu, hladký povrch podporující samočistící efekt, 

 vysoká pevnost a snížená hmotnost.

- Nenasákavý, mrazuvzdorný, odolný vůči benzínu 

 a horkému asfaltu.

- Možnost napojení na svislý odtok nebo odtokovou vpusť, 

 systémové příslušenství.

- Vzájemné napojení žlabů na perodrážku. Navíc lze žlaby 

 slepit epoxidovým lepidlem.

- Rošt z tvárné litiny s aretací, třída B125.

popis
typ

kolový tlak
(t)

třída zatížení
výška
(mm)

délka
(mm)

cena Kč
(bez DPH)

Žlab Self s litinovým roštem SELF 1,5 B125 100 1000 525,-

příslušenství typ
popis

cena Kč
(bez DPH)

Koncovka
SELF Pro začátek nebo konec žlabu

71,-

Sifon
SELF Odtoková sada (hrdlo + protizápachový uzávěr + sítko na nečistoty) 98,-

Koncovka

příslušenství
typ

popis

cena Kč
(bez DPH)

Koncovka
Home PEK Pro začátek nebo konec žlabu

37,-

02

01

0201
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 Kruhový rám a kruhový poklop.

 Bez těsnění (bez hydraulického uzávěru).

 Uzamykatelný.

 Vodotěsný.

 Uzamykatelný.

 Zajištění poklopu pomocí bajonetového uzávěru s ukazatelem pozice.

 Zvedací prvek z nerezové oceli.

 3 různá provedení: - čtverec, kruh, šestihran.

KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL RH

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125

 Čtvercový a kruhový poklop.

 Světlost  610 mm (bez hydraulického uzávěru).

 Na objednávku v menších rozměrech.

CHARAKTERISTIKA
KOMBINOVANÉ POKLOPY - MODEL NDL

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C250

KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL PAR

CHARAKTERISTIKA
Určeno pro plochy v průmyslových areálech pojížděné nízkou rychlostí.

 Světlost  600 mm.

 Anti-rotační systém, neotáčí se samovolně.

 Otvírání na krumpáč.

PAR 850 R  600  850  650 75 53 3 075,-
typ

vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

RH 65  550  650  580 40 29 1 670,-

RH 80  610  800  632 35 38 2 120,-

typ
vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

NDL 80  610 800x800  632 35 67 3 770,-
typ

vnitřní rozměr

O

vnější rozměr

A

průměr poklopu

C

výška rámu

H
hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

PŘÍPOJKOVÝ POKLOP NDV50

ŠOUPÁTKOVÉ POKLOPY BAC
NDV50

typ 
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu hmotnost cena

[mm]
[mm]

[mm] [kg] [Kč bez DPH]

BAC H

BAC R

BAC C

typ 
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr výška rámu hmotnost cena

[mm]
[mm]

[mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Uchycení poklopu v rámu je provedeno přes klouzavý mechanismus tak, že při zvedání poklopu nahrazuje otvírání na panty.

 Provedení zabraňuje klapání poklopu.
 Světlost od 200 do 900 mm.

CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
ČTVERCOVÉ POKLOPY- MODEL HYCHARAKTERISTIKA

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125
MŘÍŽE, VPUSTI

2

7

HY 30
220x210

300x300
35

9
545,-

HY 40
320x310

400x400
35 13

740,-

HYV 40 uzamykatelný 302x321
400x400

35 13
1380,-

HY 50
420x410

500x500
35 21

1 245,-

HY 60
515x480

600x600
40 38

2 065,-

HY 70
580x620

700x700
41 48

2 810,-

HY 80
710x675

800x800
45 75

4 020,-

HY 90
815x775

900x900
45 95

5 730,-

HY 100
915x875

1000x1000 45 125 7 385,-

typ vnitřní rozměr
O (světlost)

vnější rozměr
A

výška rámu
H hmotnost cena[mm]

[mm]
[mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Mříž je uzamčená v rámu pomocí dvou pružných západek. Prostor mezi mřížkami je menší než 20 cm, proto je v souladu s vyhláškou  o přístupnosti pro zdravotně postižené.

CHARAKTERISTIKA

MODEL - ELITA

třída C250

SFG 40 350x350 420x463 400x400 39 21,5 1 395,-

ELITA 50 400x400 515x515 450x450 42 33 2 095,-

ELITA 60 500x500 615x615 550x550 42 46 2 750,-

SFG 70 640x640 725x770 700x700 43 78 4 200,-

typ vnitřní rozměr
O

vnější rozměr
A

rozměr poklopu
C

výška rámu
H hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

 Sifonové provedení zabraňuje úniku   zápachu z kanalizace.
 Spodní hrdlo lze běžně kombinovat 
 s přechodovými kusy trubek KG, přechodky vám můžeme rovněž dodat.

DVORNÍ VPUSTI - BODOVÉ ODVODNĚNÍ PLOCH

S 15 150x150  105  50 55 25 2,5 265,-

S 20 200x200  145  82 65 20 4,1 340,-

S 25 250x250  190  95 70 30 7,5 540,-

S 30 300x300  250  100 60 40 10,5 765,-

S 40 400x400  340  120 115 45 25 1 580,-

typ vnější rozměr
A + A

vnitřní rozměr
B

průměr vpusti
C

hloubka
E

hloubka 
F hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

MODEL PARG

CHARAKTERISTIKA

Pro středně těžký provoz.

 Anti-rotační systém.
 Polyetylenové těsnění, které zajišt,

uje stabilitu poklopu a zvukovou izolaci proti „klapání“.

  600  850  650 75 53 3 075,-

typ vnitřní rozměr
O

vnější rozměr
A

průměr poklopu
C

výška rámu
H hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

ELITA

SFG

třída C250
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ALUDECK - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. 
Rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu. Armovací sít‘ je pomocí příchytek připevněna 
ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.

Zakrytí inspekčních šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku. Určeno k 

předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce 
se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.

Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů 
a návod k montáži.

Nosnost: 5 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cmMateriál: hliníkový rám a poklopProvedení: s těsněním

Poklopy AD dodáváme na objednávku v atypických rozměrech, doba zhotovení atypických rozměrů je 
přibližně 10 dní.

Celoplošně svařovanáhliníková konstrukce.

Tenkostěnný Al - profil pro lepší vzhled.

TECHNICKÝ POPIS

POUŽITÍ

DODÁVKA OBSAHUJE

DVOUDÍLNÉ POKLOPY

TANK B125, TANK D400 NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVÝM A PRUŽINOVÝM MECHANIZMEM

ÚNIKOVÉ A SAMONOSNÉ POKLOPY

Konstrukce otevíracího mechanizmu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného 
zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat 
zvenčí i zevnitř šachty, např. v kolektorech. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký 
průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet 
ve skladovacích prostorách. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene.
Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení.

NOSNOST
TŘÍDA

12,5tB125

Poklopy na zatížení 40 tun mají unikátní zvedací systém na pomoc při otevírání.
Materiál: pozinkovaný plech.
Tyto poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí 
kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanizmus 
zajišťuje obsluze podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 100 stupňů. Otevíraní je možné zevnitř i zvenčí šachty. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné,na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení a v atypických rozměrech.Cena navyžádání na obchodním oddělení.

Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.

NOSNOST
TŘÍDA

40tD400

DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS DODÁNÍ DO 24 HODIN

AD 30 5 300x300 415x415 75 50 4,6 
2 525,-

AD 40 5 400x400 515x515 75 50 5,8 
3 030,-

AD 45 5 450x450 565x565 75 50 6,4 
3 130,-

AD 46 5 400x600 515x715 75 50 7,0 
3 185,-

AD 50 5 500x500 615x615 75 50 7,0 
3 270,-

AD 60 5 600x600 715x715 75 50 8,9 
3 365,-

AD 68 3 600x800 715x915 75 50 10,5 
4 065,-

AD 69 3 600x900 715x1015 75 50 11,5 
4 265,-

AD 61 3 600x1000 715x1115 75 50 12,5 
4 465,-

AD 70 3 700x700 815x815 75 50 10,6 
3 970,-

AD 75 3 750x750 865x865 75 50 11,5 
4 170,-

AD 80 3 800x800 915x915 75 50 12,4 
4 465,-

AD 81 3 800x1000 915x1115 75 50 14,3 
4 935,-

AD 90 3 900x900 1015x1015 75 50 14,0 
4 935,-

AD 100 3 1000x1000 1115x1115 75 50
15,6 

5 330,-
AD 12060 pochozí 1200x600 1315x715 75 50

19,5
9 510,-

AD 12090 pochozí 1200x900 1315x1015 75 50
23,0

11 145,-

typ nosnost vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr venkovní

výška rámu
vnitřní

výška rámu
celková hmotnost

(bez výplně) cena
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kč bez DPH]

TANK B 90
900x900 1227x1054 150 

183
36 267,-

TANK D 600
600x600 967x754 200

195 
39 200,-

TANK D 609
600x900 967x1054 200

247 
44 800,-

TANK D 700
700x700 1027x854 200

205 
42 600,-

TANK D 800
800x800 1127x954 200

235
48 500,-

TANK D 900
900x900 1227x1054 200

275 
54 400,-

TANK D 1000
1000x1000 1327x1154 200

325 
58 000,-

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr celková výška celková hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

typ vnitřní rozměr
(světlost) vnější rozměr celková výška celková hmotnost cena

[mm] [mm] [mm] [kg] [Kč bez DPH]

NOSNOST
TŘÍDA

3 - 5t
AA30 - AA50

SERVIS 12
K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky pravidelně  kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. Informujete se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. 
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Poklopy s hydraulickým otevíráním lze vyrobit i bez odvětracího komínku.

Podrobnější informace a ceny nerezových poklopů vám rádi sdělíme na telefonním čísle 466 971 575.

 Velmi snadné otevírání pomocí hydraulických vzpěr!

 Uzamykatelný pomocí trojhranného klíče

 (za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran).

 Filtrační vložka v odvětracím komínku.

 Rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit.

 Poklop je vyroben z 2mm plechu s příčným vyztužením.

 Materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez.

 Nádrže PHM.

 Studny.

 Zásobování a příprava pitné vody. 

 Nakládání se znečištěnou vodou.

Slouží k ochraně zdrojů pitné vody a zachovává je čisté.
NOSNOST

200 kg

POKLOP S ODVĚTRÁNÍM - STUDNIČNÍ

VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU

POZINKOVANÁ OCEL

ě  



ě











Filtrační vložka v komínku
Detail zámku

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU

CHARAKTERISTIKA

 Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst.

 Uzamykatelné - poklop a rám jsou sešroubovány k sobě (neplatí pro typ GA).

 Protipožární - poklopy jsou protipožární dle přiložené tabulky.

 Vodotěsné a plynotěsné - těsnění slouží v poklopech jako zábrana proti zatékání vody do šachty a jako protizápachová pojistka (neplatí pro typ GA).

Poklopy pro zadláždění splňují nároky moderních designérů na zachování stylové čistoty ploch, pod kterými jsou v šachtách uloženy technické sítě, elektroinstala-

ce nebo odpadní kanalizace. 

Poklopy mají tenké pohledové plochy a v rozích viditelné závitové sloupce určené k našroubování zvedacích ok.

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Aludeck
GAP

GA

DOPRAVA ZDARMA OD 5 KS 

DODÁNÍ DO 24 HODIN

EO 60P 600x600 760x760 120 100 180
20

8 460,-

EO 70P 700x700 860x860 120 100 180
28 

9 360,-

EO 80P 800x800 960x960 120 100 180
34

10 080,-

EO 608P 600x800 760x960 120 100 180
30

8 290,-

EO 609P 600x900 760x1060 120 100 180
32

9 540,-

typ nosnost
vnitřní rozměr

(světlost)
vnější rozměr

venkovní
výška rámu

vnitřní
výška rámu

celková hmotnost

(bez výplně)
cena

[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kč bez DPH]
TŘÍDA

AA50

TŘÍDA

B125

SERVIS 12

K označeným poklopům zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Jedná se o poklopy vybavené mechanickými celky, které je třeba pro zachování plné záruky 

pravidelně  kontrolovat proškoleným personálem nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců. 

Informujete se o detailních podmínkách v našem technickém oddělení. 

VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY
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