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Revízna PP šachta univerzálna K-ID 400 DN160(200) 3xDN160
Revízne šachty slúžia na kontrolu kanalizačnej prípojky alebo ako sútok dvoch podomových prípojok do jedného
kanalizačného potrubia a na odvod dažďových vôd z komunikácii a budov. Revízne šachty zabudované vo verejných
plochách a cestných komunikáciách je nutné opatriť betónovým roznášacím prstencom s liatinovým poklopom (STN EN
124). PE veko DN/ID 400 je možné použiť na uzavretie revíznej šachty v oblastiach nezaťažených dopravou (PE veko
DN/ID 400 je pochôdzne).
Výška šachty je voliteľná. Odtok a všetky vtoky sú zaslepené (pozícia X na výkrese dna), otvárajú sa podľa potreby na
stavbe alebo podľa objednávky pri výrobe. Súčasťou dodávky PE veka a dna revíznej šachty sú príslušné tesnenia.

Informácie uvedené v katalógu sú pripravované starostlivo podľa najlepších vedomostí. Nakoľko prebieha neustály vývoj produktov, vyhradzujeme si právo tieto
informácie meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia a preto nemusia zodpovedať aktuálnemu stavu v súčasnosti. Z tohto pohľadu povaţujte prosím dáta uvedené v
katalógu ako informatívne. Aktuálne údaje Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu.

Tento materiál je duševným vlastníctvom Plastiky, a.s. a jeho kopírovanie a vyuţívanie na iné účely ako je dohodnuté s výrobcom je zakázané. V prípade porušenia
uvedeného vyhlásenia budú práva Plastiky, a.s. vymáhané súdnou cestou.
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