
Domovní odvodňovací žlaby

110mm domovní odvodňovací žlaby
Domovní odvodňovací žlaby od VIP
nabízí kompletní, snadno instalovatelný
systém, pro odvodnění povrchové
vody u domovních aplikací.

Žlaby jsou dlouhé 1 metr s rošty, které jsou k dispozici v provedení z plastu nebo pozinkované
oceli. Jsou vybaveny třemi vertikálními výstupy pro flexibilitu, stejně jako horizontálními vstupními/
výstupními body, ke kterým lze připojit buď 100 mm nebo 110 mm potrubí. Kompletní řada
příslušenství vytváří plný a flexibilní systém, který se snadno instaluje a udržuje.

Funkce
Vyrobeno z polypropylenu/ABS  a navrženo tak, aby odolalo zatížení třídy A15 standardního vozidla (15kN), domovní
odvodňovací žlaby od VIP byly vyrobeny tak, aby splňovaly normu kvality BS EN ISO 9001 a odpovídaly normě BS EN
1433.2002.

• Označení CE v souladu s Registrem stavebních výrobků.
• Protiskluzové povrchy a ochrana podpatků.
• Konkávní konstrukce a hlubší výstup pro lepší průtok.
• A15 zatížení - testováno podle BS EN 1433: 2002.
• Nejsou vyžadovány žádné blokovací lišty.
• Rošt lze snadno vyjmout pomocí plochého šroubováku.
• Vtokový štěrbinový práh pro použití před dveřmi, který umožňuje instalaci podle části M stavebních předpisů.

Může být aplikováno v mnoha domovních oblastech, kde se sbírá povrchová voda, včetně:

• Příjezdové cesty (pouze lehká vozidla) a stezky.
• Terasy a zimní zahrady.
• Bazény a sportovní areály.
• Zahrady a vodní prvky.
• Opěrné zdi.
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Domovní odvodňovací žlaby

Žlab s plastovým roštem 
• Označení CE v souladu s Registrem stavebních výrobků.
• Protiskluzový povrch a ochrana podpatků.
• Konkávní konstrukce a hlubší výstup pro lepší průtok.
• 100% recyklovaný materiál.
• A15 třída zatížení.
• Nejsou vyžadovány žádné blokovací lišty.
• Rošt lze snadno vyjmout pomocí plochého šroubováku.

Žlab s roštem z pozinkované oceli
• Označení CE s souladu s Registrem stavebních výrobků.
• Konkávní konstrukce a hlubší výstup pro lepší průtok.
• A15 třída zatížení.
• Pevný robustní žlab.
• Nejsou vyžadovány žádné blokovací lišty.
• Rošt lze snadno vyjmout pomocí plochého šroubováku.

Čistící sítko
Může být použito při využití jednoho ze tří spodních vývodů na
každém žlabu. Jednoduché umístění silikonu čistícího sítka
pomůže zabránit vnikání listů a mechu a potenciálnímu
zablokování odtokového systému.

Výtoková jímka
S integrovaným košem zabraňující vniknutí listům a nečistotám
do systému.

Rozteč rohů
Rozteč rohů se používá k připojení čtyřcestné spojky na vtokový
štěrbinový práh, umožňující přístup v případě zablokování.

Vtokový štěrbinový práh
Dodává se v délce 1 m. Pro použití před dveřmi, který umožňuje
instalaci podle části M stavebních předpisů.

Žlab - 1 m délka včetně PP roštu

VCD1P

Žlabová čtyřcestná rohová spojka s PP roštem

VCD360P

Garážové balení (obsahuje 3x žlab 1 m délky vč. PP roštu, 1x koncová stěna, 1x koncový odtok. nátrubek)

VCDGP3P

Výtoková jímka se záchytným košem a s PP roštem

VCDSUP

Koncová stěna

VCDEC

Koncový odtokový nátrubek

VCDEO

Čistící sítko

VCDBG

Produkt                                                             Kód
Rozteč rohů

VCDCS

Žlabový spojovací klip

VCDJC

Žlab - 1m délka včetně roštu z pozinkované oceli

VCD1G

Žlabová čtyřcestná rohová spojka s roštem z pozinkované oceli

VCD360G

Gárážové balení (3x žlab 1m délka vč. roštu s pozink. oceli, 1x konc. stěna, 1x konc. odtokový nátrubek)

VCDGP3G

Výtoková jímka se záchytným košem a s roštem z pozinkované oceli

VCDSUG

Vtokový štěrbinový práh - 1 m délka

VCD1T

Produkt                                                             Kód
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