
7

PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN 400 S TELESKOPEM
 Do 500 m² odvodněné plochy
 Ve variantě s pochozím i pojízdným poklopem
 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
 Nastavitelná hloubka odtoku 570 – 1050 mm, 

možnost prodloužení 500 mm položkou č. 330341
 Pro odvodňovanou plochu 350 / 500 m²
 Připojení DN 100 / DN 150
 Nátok o 270 mm výše než odtok

Popis Objednací číslo

Podzemní filtrační šachta  
DN 400 s pochozím poklopem 340020

Podzemní filtrační šachta  
DN 400 s pojízdným poklopem 340021

Nádrže Cristall, Columbus, Columbus XL a XXL a Li -Lo je 
vhodné instalovat na podsyp štěrkem (max. frakce 8/16) nebo  
ve schválených případech pískem mocnosti 150 mm. Nádrž 
by měla být po usazení správným směrem postupně obsy-
pávána stejným materiálem a zároveň napouštěna vodou. 
Doporučujeme obsyp a ruční hutnění (kůlem) rozdělit výško-
vě na třetiny výšky. Vždy současně napouštět a obsypávat. 
Po napojení potrubí, chrániček (ideálně KG potrubí DN 100), 
bezpečnostního přelivu a šachtové kopule je možné ná-
drž obsypat až po upravený terén. Obsyp kopule může být 
původní zeminou. Pokud budete potřebovat pro dosažení 
úrovně terénu více, než jednu kopuli, je třeba zvolit vhod-
né technické opatření pro zamezení nadbytečných tlaků 
od zeminy (viz návod). Pro pojezd auty je třeba doobjednat 
vhodný poklop. Na nádrže nesmí působit tlaky od okolních 
staveb. Vždy je třeba se řídit závazným montážním návodem 
vydaným společností Nicoll Česká republika, s. r. o.

PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN 400 DRAINSTAR 

°	 Do 500 m2 odvodňované plochy

°	 Ve variantě s pochozím i pojízdným poklopem

°	 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm

°	 Výška nátoku = výška odtoku

°	 Nastavitelná hloubka nátoku (=odtoku) 330 – 780 mm

°	 Možnost prodloužení 500 mm položkou č. 330341

°	 Připojení DN 100/150

°	 Dva otvory 5 mm ve dně pro vsak zbytkové vody

Popis Objednací číslo
Podzemní filtrační šachta DRAINSTAR  
DN 400 s pochozím poklopem 340143

Podzemní filtrační šachta DRAINSTAR  
DN 400 s pojízdným poklopem 340144

PROPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ 
PRO VÍCE NÁDRŽÍ 

DN Pro nádrž Objednací číslo
100 Cristall, Columbus, Li -Lo, Columbus XL a XXL 332033
150 Columbus XL a XXL 332035
50 Columbus, Li -Lo 332045
50 Cristall 332038

FILTRAČNÍ ŠACHTY

MONTÁŽ NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU
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