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O SPOLOČNOSTI

Vážení zákazníci,

Práve držíte v rukách náš nový katalóg Inžinierskych sietí. Dovoľte mi Vám na úvod 
povedať pár slov o našich spoločnostiach Woodcote, BEK, KVIP a DPK. Sme dlhoročným 
uznávaným dodávateľom kompletného sortimentu inžinierskych sietí pre väčších 
i menších zákazníkov, a profesionálov v odbore. Naším cieľom je predstaviť Vám 
ucelenú ponuku sortimentu kúrenia, vody, instalačného materiálu, plynu a ponovom 
tiež sanitárneho vybavenia pod jednou strechou. Našou devízou je bezkonkurenčný 
zákaznícky servis, profesionálny tím a výborná lokálna dostupnosť tovaru. 
Zmyslom našej práce je byť spoľahlivým partnerom pre Váš projekt.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Za Woodcote

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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SILA SPOJENIA

Sme súčásťou skupiny Woodcote a veríme, že v spojení značiek tkvie skutočná sila. 
Preto hráme v duchu nášho motta “Sila spojenia” za naše značky WOODCOTE, BEK, 
KVIP a DPK ako jeden tím s jedným cieľom - byť partnerom pre všetky Vaše stavebné 
projekty.

Prinášame Vám nielen rozšírenie služieb a zlepšenie servisu, ale tiež výrazné obohatenie 
nášho sortimentu a zväčšenie počtu predajných miest.

Naše divízie:
WOODCOTE Stavebniny – stavebniny so širokým sortimentom stavebných materiálov
BEK Profi centrum – sieť pre profesionálov v oblasti suchej vnútornej výstavby, 
zatepľovania a drevostavieb
KVIP – inštalačné materiály a technológie pre rozvody vody, kúrenia a plynu
Dvere Podlahy Kúpeľne – všetko pre domov a funkčné pripojenie ponúkaných 
kvalitných dverí, podláh a kúpeľní

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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POBOČKY
Na každej našej pobočke Vás čaká odborne preškolený predajný tím i obchodní zástupcovia, ktorí Vás 
v prípade potreby radi navštívia aj osobne.

Každá z našich predajní má široký skladový program pre okamžité pokrytie všetkých Vašich potrieb.

Pozrite sa, kde nás najdete:

Woodcote Stavebniny

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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B2B

Využívajte naše B2B portály pre čo najjednoduchší nákup!

Vďaka nemu môžete jednoducho a priamo vytvárať objednávky, dopytovať tovar 
i špecifikovať svoje špeciálne individuálne priania. Zároveň máte okamžitý prístup 
ku kompletnej agende Vašich daňových dokladov pre pohodlné získanie prehľadu 
o histórii Vašich objednávok. 

V reálnom čase si môžete overiť dostupnosť tovaru na konkrétnej pobočke i 
zobraziť stav skladových zásob vo Vami vybranej lokalite, rovnako ako Vaše 
aktuálne obchodné podmienky vrátane ceny, doby splatnosti a momentálneho 
kreditu.

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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NAŠA PONUKA

Na každej z našich pobočiek nájdete širokú ponuku kvalitného sortimentu vodo-topo-plyn a sanitárneho vybavenia.

Okrem nákupu na našich pobočkách môžete tiež využiť online služby nášho špecializovaného e-shopu Baustore.sk

Inštalatérsky program Inžinierske siete Vodovodné batérie Drezy a umývadlá

Vane, sprchy a sety Sanitárna keramika WC a príslušenstvo

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
http://www.Baustore.sk
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INŽINIERSKE SIETE 

Inžinierske siete zaisťujú prívod a odvod energií, vody, plynu a kanalizácie na pozemok rodinných i bytových domov 
a priemyselných objektov. Kvalitné zasieťovanie pozemku je základom bezproblémového fungovania stavby. 

My sa budeme venovať predovšetkým hospodáreniu s vodou a kanalizácii, ktorá zahrňuje:

• Zadržiavanie dažďovej vody na pozemku
• Odvádzanie dažďovej vody od objektov
• Pripojenie objektov na inžinierske siete
• Vŕtané studne

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY 

Zadržovanie dažďovej vody je v súčasnosti dôležitá téma. Pri správnom hospodárení dokáže zásoba dažďovej vody 
z obdobia dažďov účinne pokryť spotrebu vody pri zavlažovaní záhrady a zamedzuje tak zbytočnému používaniu 
pitnej vody tam, kde stačí voda úžitková. Zachytávanie zrážkovej vody na polievanie záhrady, akumulácia zrážkovej 
vody pre splachovanie záchodov a využitie prečistenej odpadovej vody ako vody úžitkovej je naviac už niekoľko 
rokov podporované štátnymi dotáciami. Voda sa efektívne zadržuje zvodom zo strechy a pre jej zachytenie slúžia 
retenčné nádoby, ktoré sú často umiestnené pod zemou.

V rámci nášho sortimentu ponúkame produkty pre odvod dažďovej vody zo spevnených plôch a jej zadržovanie a 
uchovávanie na pozemku.

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH 

A41 slúžia na dopojenie zvodov zo striech do kanalizácie, sú vybavené filtračným košom na hrubé nečistoty a spätnou klapkou proti 
prenikaniu zápachu a hlodavcov. V ponuke máme viacero variant  farieb a spôsobov pripojenia.

AGV1 univerzálny lapač strešných splavenín 300x155 odtok 110 mm priamy PP čierny

AGV3 univerzálny lapač strešných splavenín 300x155 odtok 110 mm bočný PP čierny

ALC AGV1

ALC AGV3

Alcaplast

Alcaplast

Názov Int. kód Dodávateľ

LAPAČE NEČISTÔT ZO STREŠNÝCH ZVODOV

Slúžia na odvedenie daždovej vody zo spevnených plôch do daždovej kanalizácie. V ponuke máme  plastové, betónové 
a polymerbetónové s rôznymi možnosťami zaťaženia a mriežok             

Dvorný vtok s horizontálnym odtokom DN110 liatinový rám a mreža, kôš

ACO dvorná vpusť DN100, rošt pozinkovaný, protizápachový uzáver, kôš  

HL 615.1

ACO 01581 

HL Hutterer & Lechner GmbH

ACO

Názov Int. kód Dodávateľ

BODOVÉ DVORNÉ VPUSTY

Liat. mreža D 400 štvorcová 500x500 na tel. rúru DN 425

TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000

Teleskopická rúra s tesnením 425x375

Plastová uličná vpusť DN425/160 s filtrom

WAV 4030593

WAV 3011407

WAV 3032299

WAV 3077250

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Názov Int. kód Dodávateľ
PLASTOVÁ ULIČNÁ VPUSŤ

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH 

Vtoková mreža k UV KM12 500x500 rovná štrbina medzi rebrami 35mm D400

Vyrovnávací prstenec pre uličnú vpusť BUP10A 390/60/10a

Pripájací diel s odtokom BU3A20P 450/350 otvor 200 s vložkou

UB1 nízky kôš pozinkovaný DIN 4052

Horná skruž uličnej vpuste BU45C 450/195/5c

Dno s odkališťom BU42A 450/300/2a

CHYZ KM12

CHYZ BUP10A

CHYZ BU3A20P 450/350 o 200

CHYZ kôš UB1

CHYZ BU45 450/195/5c

CHYZ BU42 450/290/2a

Chyžbet

Chyžbet

Chyžbet

Chyžbet

Chyžbet

Chyžbet

Názov Int. kód Dodávateľ
BETÓNOVÁ ULIČNÁ VPUST

Nami ponúkané drenážne rúry sa vyrábajú z HDPE s vysokým modulom pružnosti, čo umožnuje neporovnateľne vyššie užitkové a kvalitatívne vlastnosti v porovnaní s rovnakými výrobkami z PVC. 
Hlavné prednosti sú vysoká flexibilita bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, vysoká odolnosť proti nárazu, vyššia odolnosť proti zavápneniu otvorov, viac ako dvojnásobná vsakovacia ploch oproti PVC drenážkam.

Rúra dren. PP 65 flex. /50 m/

Rúra dren. PP 100 flex. /50 m/

Rúra dren. PP 80 flex. /50 m/

Rúra dren. PP 125 flex. /50 m/

Rúra dren. PP 160 flex. /50 m/

DNS DRPP DN65

DNS DRPP DN100

DNS DRPP DN80

DNS DRPP DN125

DNS DRPP DN160

DAN Slovakia

DAN Slovakia

DAN Slovakia

DAN Slovakia

DAN Slovakia

Názov Int. kód Dodávateľ

Použitie v oblasti dynamickej zátaže, cesty, dialnice
- pri vysokých prekrytiach a zaťaženiach, napr. pri ukladaní stavebného odpadu, u hrádzi, podzemných garáží
- pokládka a zásyp materiálom s hrubou štruktúrou, napr. hrubozrnným štrkom

Rúra PVC-U RAUDRIL I. DN100x5000 modrá, výsek perforácie 220°, drenáž tunelového tvaru REH 150005 Rehau

Názov Int. kód Dodávateľ

DRENÁŽNE POTRUBIE RAUDRIL

DRENÁŽNE POTRUBIA A TVAROVKY

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH 

Liniové odvodnenie plôch sa používa na plochy kde nie je možné spádovať do jedného bodu sú to väčšinou plastové betónové alebo 
polymerbetonové žľaby s osadenou pozinkovanou, kompzitnou alebo liatinovou mrežou.

Základná trieda zaťaženia do 1500kg doplnená o inovatívny uzamykateľný systém SAFE  vhodná najmä 
na odvodnenie administratývnych budov, chodníkov, peších zón terás a záhrad

Vyššia trieda zaťaženia 12 500 kg pre odvodnenie plôch s občasným prejazdom osobných automobilov, 
chodníkov peších zón a podobných plôch s prejazdom osobných automobilov

Trieda zaťaženia 25 000kg pre odvodnenie parkovísk pre osobné automobily pri obchodoch, peších zón, 
postranných pásov komunikácii a priľahlých chodníkov

Trieda zaťaženia 40 000kg pre odvodnenie parkovísk a intenzívne využívaných plôch logistických centier 
a komunikácii

AVZ-P001 hrdlo pre napojenie na odpad DN110 čierne

AVZ102-R103 vonkajší žľab 100mm s plastovým rámom a pozink. roštom B125

AVZ103-R403 vonkajší žľab 100mm s kovovým rámom a kompozitným roštom profilu C250

AVZ103-R201 vonkajší žľab 100mm s kovovým rámom a liatinovým roštom D400

AVZ-P009 čelo pre zaslepenie konca žľabu čierne

AVZ -P010 čelo bočné pre napojenie na odpad 110 

AVZ101-R101 vonkajší žľab 100 mm bez rámu s pozink. roštom T profilu A15

ALC AVZ-P001

ALC AVZ102-R103

ALC AVZ103-R403

ALC AVZ103-R201

ALC AVZ-P009

ALC AVZ-P001

ALC AVZ101-R101

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Názov

Názov

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

Int. kód

Int. kód

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

LINIOVÉ ODVODNENIE PLÔCH   

Vonkajšie žľaby a vpuste HOME +

Vonkajšie žľaby a vpuste STANDARD

Vonkajšie žľaby a vpuste PROFI

Vonkajšie žľaby a vpuste TOP 

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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ZADRŽOVANIE DAŽĎOVEJ VODY NA POZEMKU

Slúžia na odľahčenie kanalizačných systémov, podporujú novú tvorbu podzemných vôd, prevencia záplav, znižovanie poplatkov. Nami ponúkaný systém je vhodný pre všetky 
možnosti použitia pri hospodárení s daždovou vodou. RAUSIKKO Boxom SX sa môžete vyhnúť problémom s priestorom na tesných staveniskách, napr. vo vnútri mestských 
oblastí: Všetky prvky boxov sa dodávajú naskladané do seba a môžu byť uložené tak, aby sa ušetrilo miesto na stavbe až do zabudovania. Preto na stavbu prichádza jedno 
nákladné auto namiesto štyroch.

Geotextília RAUMAT netkaná zo 100% PP

REHAU RAUSIKKO Box 8.6 SX - bočná platňa

REHAU RAUSIKKO Box 8.6 SX - základný prvok

REH 12618941500

REH 16082151086

REH 16082051083
Rehau

Rehau

Rehau

Názov Int. kód Dodávateľ

Je určená na zachytávanie listov a nečistôt pred vstupm do vsakovacieho zariadenia alebo retenčnej nádrže a tým chráni čerpadlo pred poškodením 
alebo zaneseným vsakovacích blokov.

Poklop DN300 A15kN pochôdzny liatinový

KGEA - T-kus PVC 315/160

Šachtové dno s usadzovacím priestorom AWADUKT PVC DN315/200 (vrátane filtrácie)

Predlžovací kus šacht.PVC 315x600 hl. kanál.

REH 176101-001

REH KGEA315.160.87

REH 12496101001

REH 175852

Rehau

Rehau

Rehau

Rehau

Názov Int. kód Dodávateľ

FILTRAČNÁ ŠACHTA             

VSAKOVACIE SYSTÉMY

Podzemná nádrž na splaškovú vodu z domácnosti alebo zachytávanie dažďovej vody  zapustená do zeme z čierneho polyetylénu s vysokou hustotou. 
Nádrž je vhodná na odpadovú a povrchovú vodu s hustotou 1. Nádoby je možné vzájomne spojiť, čím je možné vytvoriť väčšiu skladovaciu kapacitu.

Nádrž Delfín MAX 2000 L

Nádrž Delfín MAX 4000 L

Nádrž Delfín MAX 3000 L

Nádrž Delfín MAX 5000 L

EKOART 3250966

EKOART 3250970

EKOART 3250968

EKOART 3250972

EKOART

EKOART

EKOART

EKOART

Názov Int. kód Dodávateľ

PODZEMNÁ NÁDRŽ

Prečerpávacie stanice, resp. šachty sa používajú všade tam, kde je potrebné preklenúť výškový rozdiel čerpaním a dopravou určitého média z jedného  miesta na druhé. Jedná sa 
hlavne o spláškové odpadové vody, dážďové, užitkové , pitné vody a iné média. Na tento účel je vyrobená šachta s ponorným čerpadlom vo vnútri, ktoré je najčastejšie vybavené 
plavákovým systémom zapínania a vypínania. Teda do šachty priteká odpad z domu, keď dá plavákový spínač pokyn, čerpadlo 
sa zapne a prečerpá kaly a odpad do kanalizácie.

Prečerpávacia stanica EU TLAKAN P2-N3 EKOART TLAKAN P2-N3 EKOART
Názov Int. kód Dodávateľ

PREČERPÁVACIA ŠACHTA

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

Zaistenie dodávok energií je jednou z najdôležitejších súčastí plánovania každej stavby - rovnako ako správne 
zaobchádzanie s odpadmi. V súčasnosti existuje rad spôsobov a technológií efektívneho odvádzania alebo čistenia 
odpadovej vody, nech už ide o napojenie na existujúcu kanalizáciu, čistenie splaškov priamo na mieste alebo žumpy 
v miestach, kde nie je prístupná verejná kanalizácia. Aj u kanalizačných šachtách je v súčasnosti kladený omnoho 
väčší dôraz na kvalitu. Odpadové vody sú totiž kvôli demografickému vývoju omnoho agresívnejšie a naviac často 
putujú na oveľa väčšie vzdialenosti. Správne tesniace šachty sú preto predpokladom efektívneho fungovania 
čističiek vody. 

V našej ponuke nájdete vodomerné šachty, kanalizačné revízne šachty, kanalizačné potrubia a skruže, kónusy, 
šachtové dná a poklopy i vybavenie pre vodovodné a plynovodné siete.

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

Vodomerná šachta sa používa ako šachta, kde sa umiestní vodomer na ktorom prevádzkovateľ obecného vodovodu vykonáva pravidelný 
odpočet spotrebovanej  vody. Vodovodná prípojka sa realizuje  použitím  navŕtavacieho pásu sa zhotový odbočka k vodomernej šachte 
a následné pokračuje  k rodinnému domu. V ponuke máme viacero tipov vodomerných šachiet. Pred zakúpením je potrebné vybraný tip 
šachty  odkonzultovať s  regionálnou vodárenskou spoločnosťou.

Vodomerná šachta MODULO 0,5t, v1150

Liatinový poklop k VŠ 600x600 B125kN

Hutira vodomerná šachta TRIPLAST d1100, v 1500

Vodomer.bet.šachta prefabrik.1200x900 v=1800 bez poklopu

HUT 258185 R13

KL liat pokl.k VŠ 600x600 B125

HUT TRIPLAST B1-H 150

KL š1200x900x1800

Hutira

Klartec

Hutira

Klartec

Názov Int. kód Dodávateľ

sa používajú na dopojenie objektu na verejnú kanalizáciu sú určené na kontrolu a otvor na prečistenie potrubia v pripade upchania každý 
dom alebo stavebný objekt musi  byt pripojený cez revíznu šachtu. Ponúkame ucelený stavebnicový systém  z ktorého vám poskladáme 
šachtu presne na vaše smerové pomery a požadovanú záťaž.

Šachtové dno PP DN400/2x160 priame pre hl. kanál. predlž. kus, čierne

Šachtové dno PP DN400/2x160 priame pre hl. kanál. predlž. kus, čierne

Poklop DN400 A15kN plast PP 

Teleskopický poklop DN300 D400kN G hranatý

Predlžovací kus šacht. 400x1000 hl. kanál.

Predlžovací kus šacht. 400x1000 hl. kanál.

REH 175165-001

REH 175165-001

REH 500554-702

REH 175149-001

REH 175441-002

REH 175441-002

Rehau

Rehau

Rehau

Rehau

Rehau

Rehau

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

Dodávateľ

Dodávateľ

KANALIZAČNÉ REVÍZNE ŠACHTY

VODOMERNÉ ŠACHTY

Revízna šachta  pochôdzny variant 400/160 priama

Revízna šachta  pojazdný variant 400/160 sútoková

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

je navrhnutá pre odpadné systémy alebo daždovú vodu. Umiestňuje se medzi budovu a hlavnú kanalizačnú stoku, chrání budovu pred 
spätným vzdutím a zároveň slúži aj ako revizní šachta.  Spätná klapka je pripevnená k hliníkovej tyči zakončenej pákou pomocou nej 
môžeme pri kontrole či údržbe klapku ľahko vybrať.

Šacht. dno na hl. rúru 400 /160 so spätnou klapkou

Plastový poklop A15 TEGRA 600

TEGRA 600 - Šachtové dno  600/160x0°

TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra  ID600x6000

WAV 3071259

WAV 3013167

WAV 2001525

WAV 3071420

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Int. kód

Int. kód

Dodávateľ

Dodávateľ

Revízna šachta 400/160 priama so spätnou klapkou

Revízna šachta 600/160 priama s výkyvným hrdlom

Názov

Názov

KANALIZAČNÉ REVÍZNE ŠACHTY

Fólia výstražná “POZOR KANAL” 300x0,08 100 m

Fólia výstražná “POZOR VODA” 300x0,08 100 m modrá

Fólia výstražná “POZOR PLYN” 300x0,08 100 m

Signalizačný vodič medený SV 4 mm2- čierny 100 m
Orientačný stĺpik s pätkou (voda, plyn)

ASM FVS 300x100x0,08

ASM FVW 300x100x0,08

ASM FVG 300x100x0,08

ASM SV4mm2

ASM OSW200

Názov Int. kód
PRÍSLUŠENSTVO  K INŽINIERSKYM SIEŤAM

Dodávateľ
Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
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PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Tento kanalizačný systém sa používa na výstavbu kanalizačných vedení uložených v zemi mimo budov.
Je ideálny pre nasledovné oblasti použitia:
- odkanalizovanie v poľnohospodárstve a priemysle
- splašková a dažďová kanalizácia
- odkanalizovanie pozemkov a v komunálnej sfére                                                                                                              
- vyrába sa v priemeroch 110,125,160,200,250,315,400,500 mm 
- maximálna teplota odvádzanej vody:dlhodobo 60 °C pre DN/OD 110 - 200 a 40 °C   pre DN/OD 250 - 500; krátkodobo 60 °C          

PVC potrubia s  kruhová tuhosťou  SN8  a SN12 sú určené do náročného prostredia  s vysokým dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť

Plnostenný, veľmi odolný, potrubný systém KG 2000 splňuje všetky požiadavky pre moderné kanalizačné systémy. Odoláva horúcej vode 
až do 90°C  a má vysokú chemickú odolnosť je potrubie s vysokou kruhovou tuhosťou ≥ 10 kN/m2 iaj optimálnou rázovou tuhosťou a tieto 
vlastnosti si zachováva aj pri nízkych teplotách. Patentované tri rezné tesnenie umožňuje jednoduché a bezpečné spojenie jednotlivých 
trúb, dostupné v priemeroch od 110,125,160,200,250,315,400,500 mm

Polypropylénové korugované potrubie Wavin X-Stream je určené k odvádzaniu splaškových a dažďových vôd. Systém sa vyznačuje 
kruhovou tuhosťou SN 10, čím je predurčený k použitiu v miestach s veľkým statickým alebo dynamickým zaťažením. 

Rehau

Rehau

Wavin

Wavin

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

PVC KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY HLADKÉ SN4

PVC KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY HLADKÉ SN8, SN12

PP KANLIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY

PP KORUGOVANÉ RÚRY A TVAROVKY X- STREAM SN10

http://www.kvip.sk
http://www.studiodpk.sk
http://www.bek.sk
http://www.woodcote.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

Betónové kanalizačné šachty slúžia na sprístupnenie systému stokových sietí a kanalizačných prípojok a zvedenie kanalizačného potrubia 
do jedného smeru, sklonu či prierezu potrubia. Sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej a povrchových vôd samo-
spádom  pri nízkom pretlaku. Zložené sú z viacerých variabilných betónových dielcov ktoré sú osadené stupačkami. V závislosti od požia-
daviek na zaťaženie sa skruže vyrábajú v hrúbkach stien 90 a 120 mm. V našej ponuke máme aj skruže s priemerom 1200 a 1500 mm.

Zákrytová doska plná TZD-P 1240/80 - D plná bez otvoru - dvojdielna

Kompozitný poklop A15 600x600

Skruž železobetónová TZS+ 1000/250/90 1x stupačka

Kompozitný poklop D400 DN 600

Prechodová skruž - konus TBS-K+ 1000-625/670/90 2x stupačky

Kompozitný poklop A15 DN 600

Skruž betónová TBS+ 1000/500/90 2 x stupačka

Poklop d600 D 400 ( kruh 742 liatina,, so západkou , bez odvetrania ) ASTRA

Skruž betónová TBS+ 1000/1000/90 4 x stupačka

Poklop 600x600 B125kN 40 kg na pántoch SLANEY

Poklop D400 BEGU/BEGU “DRAFT” bez vent.,s tesnením

CHYZ TZD-P 1240/80

HUT A15 600x600

CHYZ TZS+ 1000/250/90

HUT D400 d600

CHYZ TBS-K+ 1000-625/670/90

HUT A15 d600 SU

CHYZ TBS+ 1000/500/90

ASM RSP600D400AST

CHYZ TBS+ 1000/1000/90

MB 892487

MB 894041SF

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

BETÓNOVÉ ŠACHTY

POKLOPY

Chyžbet

Hutira

Asimex

Chyžbet

Hutira
MB SVING

Chyžbet

Hutira

MB SVING

Chyžbet

Chyžbet

Dodávateľ

Dodávateľ

Poklop malý ventilový voda (liatinový)

Poklop veľký hydrantový voda (plastový, liatinové veko)

Poklop stredný posúvačový voda (plastový, liatinové veko)

ASM TVLPOKMWL

ASM TVLPOKVWP

ASM TVLPOKSWP

Názov Int. kód
POKLOPY VODA, PLYN

Dodávateľ
Asimex

Asimex

Asimex

http://www.kvip.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

HDPE100 Potrubie voda d32x3,0 SDR11 PN16 100M (čierne s modrými pruhmi)

HDPE100 Potrubie voda d90x5,4 SDR17 PN10 100M (čierne s modrými pruhmi)

HDPE100 Potrubie voda d40x3,7 SDR11 PN16 100M (čierne s modrými pruhmi)

HDPE100 Potrubie voda d110x6,6 SDR17 PN10 100M (čierne s modrými pruhmi)

ASM W03211100

ASM W09017100

ASM W04011100

ASM W11017100

Názov Int. kód
POTRUBIA NA ROZVOD VODY A PLYNU

Materiál PE 100 RC, zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a rýchlemu i pomalému šíreniu trhlín.  
Potrubia RC umožňujú pokládku bez použitia pieskového lôžka do tried ťažiteľnosti zeminy I až IV.

HDPE100RC Potrubie RCprotect plyn d32x3,0 SDR11 PN16 100M (oranžové TYP2)

HDPE100RC Potrubie RCprotect voda d32x3,0 SDR11 PN16 100M (modré TYP2)

ASM G03211100RC2

ASM W03211100RC2

Názov Int. kód

POTRUBIA RC PROTECT

Dodávateľ

Dodávateľ

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

http://www.kvip.sk
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PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

HDPE100 Elektrofúzne navŕtavacie sedlo s ventilom d110/32 SDR11 +GF+ (SET)

HDPE100 Elektrofúzna objímka SDR11 d32
Zemná súprava teleskopická (sedlo s ventilom +GF+) 1,3m - 2,1m

HDPE100 Elektrofúzne koleno 90° SDR11 d32

HDPE100 Prechod PE/Meď SDR11 d32/22

ASM TV110032GFSET

ASM CPL03211FOX
ASM ZSTVGF 1300-2100 

ASM ELB03290FOX

ASM PECU032022

Názov Int. kód
ELEKTROFÚZNE TVAROVKY NA VODU A PLYN

Liatinová prírubová rúra FF (TP) DN80/300 PN10/16

Liatinový podzemný hydrant DN80 RD1000 PN16

Liatinové prírubové koleno s pätkou N (PP) DN080 PN10/16

Liatinový posúvač prírubový DN80 PN10/16 

Liatinový prírubový adaptér E DN80/90 PN10/16 (PE/PVC, istený)

Zemná súprava teleskopická posúvač voda DN65 - 80 RD1300 - 1800 (SQ17)

Liatinový prírubový T-kus DN100/80 PN10/16

ASM TVLFF080300

ASM TVLUH0801000

ASM TVLN080

ASM TVLGV080

ASM TVLE080090P

ASM ZSTW06508013001800

ASM TVLT100080

Názov Int. kód
LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ SORTIMENT NA VODU

Dodávateľ

Dodávateľ

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex
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VŔTANÉ STUDNE

Vŕtané studne predstavujú v dnešnej dobe najbežnejší spôsob zachytávania podzemnej vody. Konštrukcia vŕtaných 
studní umožňuje oddeliť plytkú podpovrchovú vodu od zachytávanej časti hlbšej podzemnej vody, jej množstvo je 
teda stálejšie a voda je kvalitnějšia a čerstvejšia. Výdatnosť vody je rádovo vyššia než u klasických kopaných studní. 
Pre vŕtané studne na Váš pozemok u nás nájdete kompletné príslušenstvo vrátane studňových trubiek, rozvodov 
vody, šachiet na vrt i profesionálne čerpacie techniky.

http://www.kvip.sk
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VŔTANÉ STUDNE

PVC studničné rúry sú určené pre paženie studničných vrtov. Rúry sa spájajú pomocou hrdlového spoja alebo závitu. Rúry majú hygienický 
atest pre prepravu pitnej vody. Dodávajú sa v priemeroch 110, 125, 140, 160 a 200 mm s hrúbkami od 2,2 do 7 mm. Štandardne dodávaná 
dĺžka je 4 metre. V spodnej časti vrtu sa používajú rúry s perforáciou.

Na rozvedenie vody z vrtov studní po pozemku napríklad k  trávnikovej závlahe je najvhodnejšie použitie LDPE rúr ktoré sú mimoriadne 
pružné a  ich celoročná flexibilita zaručuje ľahkú montáž pomocou PE rýchlospojok. Vyrábajú sa  v tlakovej rade PN 6 a PN 10.

PVC studňová rúra “BASIC”125x5,0x4000(hrdlový spoj) - perforovaná

Rúra LDPE 25x3,5 (Technoline)

Stuňová plastová šachta pre vŕtane studne priemer 1000 mm výška 1300

Rúra PVC studňová 125x3x4000 hrdl.modrá 

Rúra LDPE 32x4,4 (Technoline)

Rúra LDPE 40x5,5 (Technoline)

REH 12197911001

TLI LDPE2535PN10

NAP SS NPB D1000xV1300

DNS 125/3/4000

TLI LDPE3244PN10

TLI LDPE4055PN10

Názov

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

Int. kód

STUDNIČNÉ RÚRY

ROZVOD VODY PO POZEMKU

ROZVOD VODY PO POZEMKU

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

Rehau

Technoline

Nasa plast

Smalley

Technoline

Technoline

http://www.kvip.sk
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DAB CS4C-19M AD Ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom

DAB Domáca vodáreň AQUAJET 102M/50

DAB Drenážne čerpadlo NOVA 300M-A

DAB Závesné zariadenie 20 M

DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 100

DAB Závesné zariadenie 30 M

DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 50
DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 80

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vŕtaných studní

Automatické vodárne so samonasávacími čerpadlami vhodné pre zásobovanie domov, chát, chalúp, atď.

Ponorné kalové čerpadlo s hĺbkou ponorenia max. 7 m, s tepelnou ochranou motora, do 16 m3 /h s výtlakom až do 10,2 m

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na jeho konci je ušité oko slúžiace k pretiahnutiu nylonového lanka, ktorým sa čerpadlo 
fixuje, vďaka suchým zipsom je možné fixovať i trubku a el. kábel vedúci k čerpadlu.

Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 a 100 l, 
tlakový spínač v rozsahu 2-3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru.

DAB CS4C19MAD

DAB 102M50L

DAB 103002724/60194400

DAB IVAZAVES20

DAB KITIVAFV100

DAB IVAZAVES30

DAB KITIVAFV50
DAB KITIVAFV80

Názov

Názov

Názov

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

Int. kód

Int. kód

Int. kód

ČERPACIA TECHNIKA

VŔTANÉ STUDNE

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

DAB

DAB

DAB

DAB

DAB

DAB

DAB
DAB
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VŔTANÉ STUDNE

DAB FEKA VS 1200 M-A ponorné kalové čerpadlo 

DAB Automatické 6 “čerpadlo DIVERTRON 1200M

DAB E.SYBOX MINI 3 Elektronický posilovací systém

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo s presne liatym obežným kolesom, vhodné pre čerpanie odpadovej a kalovej vody, obsahujúcej pevné látky 
s priemerom až 50 mm. Dodáva sa s 10 metrovým káblom H07 RN–F, kábel jednofázovej verzie je zakončený Schuko vidlicou. Prevádzkový rozsah: od 0 
do 32 m3/h s dopravnou výškou až 14 m. Čerpaná kvapalina: odpadová a splašková voda všeobecne, neagresívna.  Maximálna hĺbka ponorenia 10 m. 
Inštalácia: pevná alebo prenosná, vo zvislej polohe. Motor: suchý, asynchrónny, hermeticky uzatvorený, chladený ponorením do čerpanej kvapaliny. 
Prevádzkový rozsah od 0 do 32 m3/h s výtlakom až do 14 m.

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vŕtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, 
a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Prívodný kábel 30 m. 

Ponorná vodáreň s integrovanou elektrickou riadiacou jednotkou, ktorá pri odbere spúšťa čerpadlo a po ukončení odberu ho vypína. Zabudovaný snímač 
prietoku a elektronický tlakový snímač. Zabudovaná spätná klapka. Ochrana proti chodu na sucho, proti vysokej početnosti spúšťania, proti preťaženiu, 
kontrola činnosti spätnej klapky. Dodáva sa s nerezovým sacím filtrom alebo s prípojkou pre saciu súpravu (vyhotovenie X). Jednoduchá inštalácia. Vysoká 
spoľahlivosť. Prívodný kábel 15 m. Výtlačná prípojka 1”. Prevádzkový rozsah: od 1 do 5,4 m3/h s výtlakom až do 46 m. Max. hĺbka ponorenia 12 m. Rozsah 
teploty kvapaliny: od 0 °C do +35 °C.

Kompaktná automatická posilňovacia domáca vodáreň pre zásobovanie vodou rodinného domu. E.SYBOX MINI 3 zaručuje pohodlie konštantného tlaku 
a úsporu energie vďaka technológii frekvenčného meniča v domácich vodovodných rozvodoch. Zariadenie je vhodné pre použitie v domácich systémoch 
a pre zavlažovanie. E.SYBOX MINI 3 nevyžaduje žiadne ďalšie komponenty pre jeho inštaláciu. Skladá sa z vysoko frekvenčného samonasávacieho čerpadla, 
riadiacej jednotky s frekvenčným meničom, snímača tlaku a prietoku, LCD displeja s vysokým rozlíšením a z tlakovej nádoby s objemom 1 l. Dvojité 
pripojenie nasávania a výtlaku umožňuje vertikálnu aj horizontálnu inštaláciu. Vďaka kompaktnej veľkosti je inštalácia taktiež možná v malých priestoroch 
bez veľkej výmeny vzduchu.

DAB 103040120

DAB 103040120

DAB 60179457

Názov

Názov

Názov

Int. kód

Int. kód

Int. kód

ČERPACIA TECHNIKA

Dodávateľ

Dodávateľ

Dodávateľ

DAB

DAB

DAB

DAB CS4 C 19-M 4OL Ponorné 4” čerpadlo do vrtov a studní - 1,1 kW - 1x230 V DAB 60117095/60191416

Názov Int. kód Dodávateľ

DAB
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VÝROBCOVIA A DODÁVATELIA

Medzi výrobcami a dodávateľmi, ktorých zastupujeme, nájdete množstvo etablovaných a renomovaných značiek.
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Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorej z našich pobočiek!

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
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