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.Mreže a vpuste

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Vtokové mreže sú určené pre vtokové šachty 
umiestnené na cestách, parkoviskách a pod. Vďaka 
svojej robustnej konštrukcii sú vhodné aj na miesta s 
prejazdom nákladnej dopravy, označené triedou D 400. 
Podlahové vpuste tzv. francúzske slúžia na odvedenie 
odpadovej vody do kanalizácie v extriéroch napríklad 
na menších parkoviskách či dvoroch a iné v triede A 15.

. vtokové mreže sú v súlade s normou EN 124

. vyrobené z odolnej tvárnej liatiny
Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

kôš bahenný veľký A4
sekcia Mreže a vpuste

kôš bahenný malý B1
sekcia Mreže a vpuste

pozrieť online

www.aquashopping.sk/mreze



Aktuálna verzia dostupná na www.aquashopping.sk       Katalóg vodárenských a kanalizačných systémov54 .

.Technický nákres - mreža BE-GU 500x500 D 400

.Dôležité informácie

. v ponuke mreža BE - GU aj s užšími 
štrbinami
. iné modely a prevedenia na dopyt

.Sumárne informácie

obj.č. názov hmotnosť 
(kg)

KOSBAHA4VEL kôš bahenný A4 veľký 4

KOSBAHB1MAL kôš bahený B1 malý 2,5

mreža BE - GU 500x500 D 400 - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

priemer 
vtoku                

( cm2 )

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
rámu 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) štrbina norma

M500X500D mreža BE-GU 500x500 D 400 D 400 1300 500x500 160 68 35 mm EN 124

©
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.Technický nákres - vpusť podlahová ( francúzska )

.Dôležité informácie

. iné modely a prevedenia na dopyt

.Ilustračná fotografia

vpusť podlahová - tabuľka rozmerov

obj.č. názov trieda 
zaťaženia

vnútorný 
priemer 

(mm)

vonkajší 
priemer 

(mm)

výška 
(mm)

hmotnosť 
( kg ) norma

VPSFRA vpusť podlahová ( francúzska ) A 15 207 250x250 140 8 EN 124



PREVÁDZKA / KANCELÁRIA / SKLAD :
Novozámocká 67, 949 05 Nitra

areál SODA Business Park

AQUA - SHOPPING s.r.o.
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Jozef Gajdoš
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Marián Kiko
obchodný manažér
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