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             VODOMĚRNÉ ŠACHTY   
Návod na osazení:
Do vykopané jámy na dně se zhutněným štěrkopískem, nebo podkladní beton s armovacími dráty ve
vodorovné poloze o síle 100 mm. Do vykopané jámy na dně s podkladním betonem o síle cca 100 mm
(nebo zhutněný štěrkopísek). Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100 mm.
Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a utěsní se.
V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se vodoměrná šachta po
usazení do jámy postupně obsype zeminou s průběžným mírným hutněním. V případě výskytu spodní
vody v místě osazení se vodoměrná šachta obetonuje do výše hladiny spodní vody – ochrana proti 
vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v případě výskytu spodní vody, v místech vjezdu do 
garáže, komunikace.

Součástí šachty:
- plastové výstuhy - průchodka 2x
- stupadla - plastové víko průměr 600
- vstupní otvor

Vodoměrné šachty – HRANATÉ k obetonování
Materiál o síle 8 mm.

Rozměr Cena bez DPH
1000 x 1000 x 1200 mm 1,2
1200 x 900 x 1500 mm 1,6
K výšce šachty je nutno přičíst výšku vstupu. V základním provedení 200 mm.

Vodoměrné šachty – HRANATÉ samonosné
Materiál o síle 15 mm.

Rozměr Cena bez DPH
1000 x 1000 x 1200 mm 1,2
1200 x 900 x 1500 mm 1,6
K výšce šachty je nutno přičíst výšku vstupu. V základním provedení 200 mm.

Vodoměrné šachty  - KRUHOVÉ 

Průměr Výška Cena bez DPH
1000 mm 1200 mm 0,9
1200 mm 1200 mm 1,3
1200 mm 1500 mm 4,5

K výšce šachty je nutno přičíst výšku vstupu. V základním provedení 200 mm.

Součástí šachty:
- stupadla - průchodka 2x
- vstupní otvor - plastové víko kruhový průměr 600 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při montáži DPH 15 %. 
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Objem m³
8 760 Kč

10 800 Kč

Objem m³
12 340 Kč
15 210 Kč

Objem m³
6 200 Kč
7 900 Kč
9 100 Kč
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