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KESSEL 

 

Vedoucí postavení na trhu 
 

       inovativních řešení. 

 

        BIM & CAD 



 

 

KESSEL 
 

Od roku 1963 je KESSEL lídrem jako spolehlivá 

a inovativní společnost. V oboru odvodnění se 

společnost zařadila jako generátor impulzů a nyní 

je světovým prémiovým dodavatelem. 

     

 60+ 3.000+ 550+  

      

V průběhu výroby našich produktů a dále při jejich provozu je prioritní 

zajištění kvality výroby, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.  

 

Velkou hodnotu klademe také na vztah s našimi zákazníky,     

poskytování konzultací, podporu při instalaci, uvedení do provozu 

a následný poprodejní servis.  

 

KESSEL – Lídr v oblasti odvodňovacích řešení 
 

 

 

 

Made in Germany 
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Lídr v oblasti odvodňovacích řešení. 
 

Bez ohledu, zda jde o odvodnění, čištění odpadních vod, nebo 

ochrany před zpětným vzdutím a jejím čerpáním:  

pokud je požadováno nejlepší řešení, neexistuje jiná možnost 

než KESSEL. 
 

 

Ochrana proti zpětnému vzdutí 

 

Technologie čerpadel 

 

Technologie odlučovačů 

 

Technologie odtoků 

 

 

Více informací na 

www.kessel.com  

Marek Novák  

tel.: +420 777 145 215 e-mail: mar.novak@outlook.cz 



 

 

 

     Udržujte 

        svou budovu v suchu 
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Ochrana před zpětným vzdutím a technologie čerpadel 

 

 

 

 

Ochrana před zpětným vzdutím 
 

 

Zpětné klapky, 
hybridní čerpací stanice 

 

• Vnitřní i venkovní použití 
 

• Výstražné a vzdálené  
  monitorovací systémy  
 

• Gravitační i motorické včetně  
  čerpadla 
 

• Na černou i šedou 
vodu 
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Ochrana před zpětným vzdutím a technologie čerpadel 

 

 

 

 

Čerpací technika 
 

 

Čerpací stanice 
 

• Kompletní systémy  
  z čerpadel, komor a šachet 
  a ovládacích prvků 
 

• Výstražné a vzdálené  
  monitorovací systémy  
 

• Pro černou a šedou  
  vodu 
 

• Vnitřní i venkovní  
  použití 
  

Marek Novák  

tel.: +420 777 145 215 e-mail: mar.novak@outlook.cz 



 

 

Technologie odlučovačů  

Inovativní technologie 

pro separaci tuků 

a ropných látek z odpadní vody 

Marek Novák  

tel.: +420 777 145 215 e-mail: mar.novak@outlook.cz 



 

 

Technologie odlučovačů  

 

 

 

Technologie odlučovačů 
 

 

HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) 

odlučovače tuků EasyClean 

podle EN 1825 
 

   • Kessel - lídr v oblasti polymerů  
 

   • Dlouhá životnost, antikorozní  
      nízká údržba   
      

• Inovativní řešení - pro obtížné 
   a individuální instalace  

Odlučovače tuků / olejů / koalescenční odlučovače EasyOil 
podle EN 858 

 

   • Dlouhá životnost, vodotěsný 
      

• Jednoduchá instalace 

• Samonosné  

Odlučovače škrobů EasyStarch 

Odlučovače sedimentů EasySink 
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Profesionální i specifické realizace 
 

Odtoky odpadních vod 
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Technologie odvodnění  

 

 

 

 

Technologie odtoků 

 

Bodové, lineární a stěnové odvodňovací systémy 
 

• Vyrobeno z polymeru, nerezové oceli a jedinečného 

materiálu Ecoguss 

 

• Certifikace protipožární ochrany F120 
 

• Sprchová vpust Ultraflat s instalační výškou 63mm - 

nejnižší na trhu 

• Multistop - suchá zápachová uzávěrka 
 

• Lock & Lift systém uzamknutí, montáž a demontáž 

krytu bez použití šroubů  
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Řešení na míru      
 

 

Kompletní balík služeb  

• Technická podpora 

• Návrh 

• Kontrola kvality 

• Montáž na místě 

• Uvedení do provozu 

• Servis a údržba 

Řešení na míru 

 

Přizpůsobení  

instalací 
 

při specifických požadavcích projektů  
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Výkresy 

 

 

 

 

BIM  

 

Pro přípravu a modelaci budov a vedení projektů 
 

• BIM data nejvyšší kvality  

 

• Výstupní formát VDI 3805 
 

• Automatické určení rozměrů potřebných vstupů,  

výstupů případně tlakových potrubí 

• Zjednodušená geometrická data pro optimální  
velikost souborů 

 

• Technická data s ohledem na dimenzování, instalaci 

a provoz  

BIM Selector Software  

 

Informace o všech výrobcích ve formátech DWG, DXF, STEP, IGES, SAT 
 
Přímý import dat do aplikací REVIT a AutoCAD 
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Výkresy 

 

 

 

 

CAD  

 

Pro každodenní práci 
 

 

Vyhledání výkresů  

 

Na webových stránkách www.kessel.com 
 
Stačí vyplnit objednací číslo výrobku do pole 
 
Pod popisem výrobku lze stáhnout  
výkresy CAD případně i BIM! 
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Katalog 

 

 

 

 

Elektronický katalog  

 

Přehledné hledání  
 

• pět kapitol  

 

 1  ochrana před zpětným vzdutím 
 

 2   hybridní čerpací stanice - pro ochranu před  

  zpětným vzdutím 

 3  Čerpací stanice a čerpadla 
 

 4  Vpusti a žlaby pro odvod odpadních vod  

 

 5  Odlučovače tuků, ropných látek a sedimentů 

 
Link ke stažení: stažení katalogu 
 


