
Plastové jímky 
a nádrže

• Plastové jímky - samonosné, k obetonování
   
• Nádrže na dešťovou vodu

• Šachtové poklopy

výroba a Prodej 

Podzemní nádrž je vyrobena z polypropylenových desek. Ve stropu nádrže je vstupní otvor o  průměru 600 mm         
a výšce 200 mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není 
vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže ( pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy   
příslušné normy ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Nádrž je pochůzná, samonosná za podmínek vylouče-
ní výskytu spodní vody, je osazena v  zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu                   
od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav 
nesmí být vyšší jak 200 mm. 
Dešťová voda stéká ze střech do okapů, z kterých srážkovou vodu sbíráme do nádrže, ta může být buď nadzemní 
nebo podzemní. Do každé nádrže je možné nainstalovat čerpadlo na rozstřik dešťové vody. Nádrž je opatřena pře-
padem pro odvod přebytečné vody do odpadního potrubí napojeného na kanalizaci, nebo na trativod.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost nádrže podle ČSN 12566 - 1.
Ke každé nádrži je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

Nádrže na dešťovou vodu
kruhové samoNosNé 
(vyráběné na základě statických výpočtů)

Na přání zhotovíme nádrž dIe požadovaných rozměrů.
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Plastové jímky samoNosNé
kruhové a hraNaté       
(vyráběné na základě statických výpočtů)

Úchyt pro snadnou 
manipulaci 
( od objemu 3 m3 a výše)

Podzemní jímka je vyrobená a svařená z polypropylenových desek. Ve stropu jímky je 
vstupní otvor o  průměru 600 mm a výšce 200 mm s plastovým poklopem, který slouží 
jako transportní. V případě instalace jímky v místě, kde není vyloučen předvídatelný přís- 
tup osob na strop jímky ( pochůzné plochy), musí být strop jímky opatřen poklopy přísluš-
né normy ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Jímka má po obvodě pláště vodorovné 
výztuhy a uvnitř jsou svislé podpěry podpírající strop jímky. 
Jímka je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena 
v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu 
staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez staveb-
ních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm. 

Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle ČSN 12566 -1.
Ke každé jímce je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

Plastové jímky k obetoNováNí 
kruhové a hraNaté 

(následné statické zajištění)

Podzemní jímka je vyrobená a svařená z polypropylenových desek. Ve stropu jímky je 
vstupní otvor o průměru 600 mm a výšce 200 mm s plastovým poklopem, který slouží 
jako transportní. V  případě instalace jímky v  místě, kde není vyloučen předvídatelný 
přístup osob na strop jímky ( pochůzné plochy), musí být strop jímky opatřen poklopy  
příslušné normy ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Jímka v provedení pod úroveň 
terénu je opatřena po obvodu a na stropě svislými výztuhami ( šířka cca 80 mm ), který-
mi se protahuje armovací drát. tl. 8 mm ( pro navázání plastu do betonu). 
To znamená, že u každé jímky je myšlen čistý rozměr těla jímky a je potřeba na každou 
stranu přičíst cca 80 mm. Jímka je vyrobená včetně stropu a lze ji doplnit přepážkami, 
uchycením apod. ( není standardem !!!!). Následné statické zajištění u těchto jímek zna-
mená celkové obetonování ze všech stran včetně stropu, na které musí být vypracova-
ná projektová dokumentace odborně způsobilou oprávněnou osobou k těmto úkonům.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle ČSN 12566 - 1.
Ke každé jímce je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.
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Na přání zhotovíme jímku dIe požadovaných rozměrů.

Na přání zákazníka je možné připravit jímku včetně armovacích drátů.
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