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Poklopy

Revízne systémy

FF Systembau - Kontakty

Kontaktujte nás!
Skúsený tím našich predajcov Vám ochotne
pomôže so štandardným alebo špeciálnym
vyhotovením.

Centrála
Tel. 045/ 672 73 30
Fax. 045/ 672 73 34
E-Mail: info@ffsystembau.sk

FF Systembau s. r. o.
Lesná 945

Kontakty predaja
šachtových / podlahových poklopov

966 01 Hliník nad Hronom
Tel. +421 45 /672 73 30
Fax. +421 45 /672 73 34

www.ffsystembau.sk

Ing. Andrea KUŠNIEROVÁ
Tel.: +421 45 672 73 30
Fax: +421 45 672 73 34
E-Mail: kusnierova@ffsystembau.sk

E-Mail: info@ffsystembau.sk

Mária FALŤANOVÁ
Tel.: +421 45 672 73 30
Fax: +421 45 672 73 34
E-Mail: faltanova@ffsystembau.sk

www.ffsystembau.sk
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EcoLine

Šachtové poklopy Systém ECO
Žiarovo pozinkovaná oceľ

System ECO

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém ECO je zhotovený zo žiarovo
pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych
hĺbok poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponúka vhodné
riešenie pre každé použitie. Vonkajší rám sa pevne uchytí
v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je
vložená v ráme, naplniť betónom. Pevné uchytenie
poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie
zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích
kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie
poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba,
tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele.
Oblasti použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Výška 120 mm

Svetlý otvor
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm

50 mm /
80 mm /
120 mm

320x320 mm až 920x920 mm

320x320 mm až 920x920 mm

400x400 mm až 1000x1000 mm

Výška 80 mm

Höhe
5050
mm
Výška
mm

400x400 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
Typ
rozmer
ECO-400400V50
400 x 400 mm
ECO-500500V50
500 x 500 mm
ECO-600600V50
600 x 600 mm
700 x 700 mm
ECO-700700V50
800 x 800 mm
ECO-800800V50
900 x 900 mm
ECO-900900V50
ECO-10001000V50 1000 x 1000 mm
ECO-400400V80
400 x 400 mm
ECO-500500V80
500 x 500 mm
ECO-600600V80
600 x 600 mm
700 x 700 mm
ECO-700700V80
800 x 800 mm
ECO-800800V80
900 x 900 mm
ECO-900900V80
ECO-10001000V80 1000 x 1000 mm
ECO-400400V120
400 x 400 mm
ECO-500500V120
500 x 500 mm
ECO-600600V120
600 x 600 mm
700 x 700 mm
ECO-700700V120
800 x 800 mm
ECO-800800V120
900 x 900 mm
ECO-900900V120
ECO-10001000V120 1000 x 1000 mm

320x320 mm až 920x920 mm
400x400 mm až 1000x1000 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž.

+
+
+
+
+
+

upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
ponúkame hĺbky váň 50 mm, 80 mm a 120 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie
všetky štandardné rozmery skladom

FF Systembau
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EcoLine

Šachtové poklopy Systém ECO
Antikorová oceľ

Antikorová oceľ

System ECO

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém ECO je zhotovený z antikorovej
ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov
50 mm a 100 mm ponúka vhodné riešenie pre každé
použitie. Vonkajší rám sa pevne uchytí v betóne pomocou
kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme
naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám
zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové
spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.
Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné
poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné
rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové
výplne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.
Oblasti použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

400x400 mm až 900x900 mm

50 mm /
100 mm

Výška 50 mm
Výška100 mm

320x320 mm až 820x820 mm

400x400 mm až 900x900 mm

320x320 mm až 820x820 mm

Typ
ECO-400400E50
ECO-500500E50
ECO-600600E50
ECO-700700E50
ECO-800800E50
ECO-900900E50
ECO-10001000E50
ECO-400400E100
ECO-500500E100
ECO-600600E100
ECO-700700E100
ECO-800800E100
ECO-900900E100

Vonkajší
rozmer
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

Svetlý otvor
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm

320x320 mm až 820x820 mm
400x400 mm až 900x900 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému
+
+
+
+
+
+

upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
ponúkame hĺbky váň 50 mm a 100 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie
všetky štandardné rozmery skladom

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž.

FF Systembau
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EcoLine

Šachtové poklopy Systém ECO-RIWA
Hliníkový ryhovaný plech

Systém ECO-RIWA

Popis výrobku:
Šachtový poklop System Eco - Riwa je vyhotovený z
hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové tesnenie
odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom počasia.
Samotný poklop je zhotovený z protišmykového
ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám
zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu.
Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích
kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je
možné poklop bezpečne vybrať.
Zaťaženie:
+ 15kN Skúšobná sila podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z
3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.
Oblasti použitia:
+ Pre šachty v podlahách, vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

Hliníkový ryhovaný plech

až

Výška50
Höhe
50mm
mm

až

Vonkajší
Typ
rozmer
Svetlý otvor
ECO-RIWA-300300AL50 375 x 375 mm
300 x 300 mm
ECO-RIWA-400400AL50 475 x 475 mm
400 x 400 mm
ECO-RIWA-500500AL50 575 x 575 mm
500 x 500 mm
ECO-RIWA-600600AL50 675 x 675 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
ECO-RIWA-700700AL50 775 x 775 mm
800 x 800 mm
ECO-RIWA-800800AL50 875 x 875 mm
900 x 900 mm
ECO-RIWA-900900AL50 975 x 975 mm
ECO-RIWA-10001000AL50 1075 x 1075 mm 1000 x 1000 mm

až

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho Systému
+ na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
+ podlahovo vyvýšený poklop z protišmykového plechu
+ výška rámu 50 mm

+ s priečnymi zosilňovacími výstuhami
+ s obvodovým tesnením odolným voči mrazu a

poveternostným vplyvom

FF Systembau
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Šachtové poklopy Systém ECO-TR

EcoLine

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Systém ECO-TR

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém ECO-TR je zhotovený zo
žiarovo pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Šachtový
poklop ECO-TR je vyrobený so špeciálnym tesnením
proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré
zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode.
Vonkajší rám poklopu sa zabetónuje tak že vnútorná
výplň po vložení je v jednej výške s podlahou. Pevné
uchytenie poklopu zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové
spoje. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie
zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích
kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.
Zaťaženie:
+ 15 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám z 2 mm hrubých pozinkovaných profilov a poklop
z 3 mm pozinkovaného ryhovaného plechu.
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

55

360x360 mm až 1060x1060 mm

Výška
Höhe
mm
5055
mm

360 mm až 1060 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

Typ
ECO-TR-300300V55
ECO-TR-400400V55
ECO-TR-500500V55
ECO-TR-600600V55
ECO-TR-700700V55
ECO-TR-800800V55
ECO-TR-10001000V55

Vonkajší
rozmer
360 x 360 mm
460 x 460 mm
560 x 560 mm
660 x 660 mm
760 x 760 mm
860 x 860 mm
1060 x 1060 mm

Svetlý otvor
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm

360 mm až 1060 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným

podmienkam, pachom a vode
+ upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
+ v jednej výške s podlahou
+ výška rámu 55 mm

+ s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
+ kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
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ProfessionalLine

Šachtové poklopy Systém PRO
Žiarovo pozinkovaná oceľ

Systém PRO

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO je zhotovený zo žiarovo
pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok
poklopov 50 mm, 80 mm a 120 mm ponúka vhodné riešenie
pre každé použitie. Šachtový poklop Systém PRO je vyrobený
so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným
vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a
vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v betóne pomocou kotiev.
Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť
betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením
aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne
vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je
betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo
pozinkovanej ocele.
Oblasti použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Výška 120 mm

Svetlý otvor
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm

50 mm /
80 mm /
120 mm

320x320 mm až 920x920 mm

Špeciálne
tesnenie

320x320 mm až 920x920 mm

400x400 mm až 1000x1000 mm

Výška 80 mm

Výška 50 mm

400x400 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
Typ
rozmer
PRO-400400V50
400 x 400 mm
PRO-500500V50
500 x 500 mm
PRO-600600V50
600 x 600 mm
PRO-700700V50
700 x 700 mm
PRO-800800V50
800 x 800 mm
PRO-900900V50
900 x 900 mm
PRO-10001000V50 1000 x 1000 mm
PRO-400400V80
400 x 400 mm
PRO-500500V80
500 x 500 mm
PRO-600600V80
600 x 600 mm
PRO-700700V80
700 x 700 mm
PRO-800800V80
800 x 800 mm
PRO-900900V80
900 x 900 mm
PRO-10001000V80 1000 x 1000 mm
PRO-400400V120
400 x 400 mm
PRO-500500V120
500 x 500 mm
PRO-600600V120
600 x 600 mm
PRO-700700V120
700 x 700 mm
PRO-800800V120
800 x 800 mm
PRO-900900V120
900 x 900 mm
PRO-10001000V120 1000 x 1000 mm

320x320 mm až 920x920 mm
400x400 mm až 1000x1000 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
ponúkame hĺbky váň 50 mm, 80 mm a 120 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
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ProfessionalLine

Šachtové poklopy Systém PRO
Antikorová oceľ

Antikorová oceľ

Systém PRO

Popis výrobku:
ŠachtovýpoklopSystém PRO jezhotovenýzantikorovejocele
hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm a
100 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Šachtový
poklop Systém PRO je vyrobený so špeciálnym tesnením proti
mrazu a poveternostným vplyvom. Tesnenie zabezpečuje aj
tesnosť proti zápachom a vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je
vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o
rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové
spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.
Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop
bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi
materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne,
terasovéplatneapod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.
Oblasti použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

50 mm /
100 mm

Výška 50 mm

Špeciálne
tesnenie

Výška 100 mm

320x320 mm až 820x820 mm

400x400 mm až 900x900 mm

320x320 mm až 820x820 mm

Typ
PRO-400400E50
PRO-500500E50
PRO-600600E50
PRO-700700E50
PRO-800800E50
PRO-900900E50
PRO-10001000E50
PRO-400400E100
PRO-500500E100
PRO-600600E100
PRO-700700E100
PRO-800800E100
PRO-900900E100

Vonkajší
rozmer
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

Svetlý otvor
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm
920 x 920 mm
320 x 320 mm
420 x 420 mm
520 x 520 mm
620 x 620 mm
720 x 720 mm
820 x 820 mm

320x320 mm až 820x820 mm
400x400 mm až 900x900 mm

Zvláštne prednosti nášho Systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
ponúkame hĺbky váň 50 mm a 100 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
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ProfessionalLine

Šachtové poklopy Systém PRO-RI
Hliníkový ryhovaný plech

Systém PRO-RI

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO-RI je vyhotovený z
hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové
tesnenie odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom
počasia. Samotný poklop je zhotovený z protišmykového
ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám
zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu.
Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích
kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je
možné poklop bezpečne vybrať.
Zaťaženie:
+ 15 kN Skúšobná sila podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z
3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.
Oblasti použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

Hliníkový ryhovaný plech

400x400 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
Typ
rozmer
PRO-RI-400400AL40
540 x 540 mm
PRO-RI-500500AL40
640 x 640 mm
PRO-RI-600600AL40
740 x 740 mm
PRO-RI-700700AL40
840 x 840 mm
PRO-RI-800800AL40
940 x 940 mm
PRO-RI-900900AL40 1040 x 1040 mm
PRO-RI-10001000AL40 1140 x 1140 mm

Svetlý otvor
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

540 mm až 1140 mm

Výška 40 mm

540x540 mm až 1140x1140 mm

540 mm až 1140 mm

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

Zvláštne prednosti nášho Systému
+ na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
+ vyrobený z protišmykového plechu
+ výška rámu 40 mm

+ s priečnymi zosilňovacími výstuhami
+ s obvodovým tesnením odolným voči mrázu a

poveternostným vplyvom
+ v jednej výške s podlahou

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém PRO+

ProfessionalLine+

Hliníkový plech

Hliníkový plech

Systém PRO+

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2,5 mm
hrubého hliníkového plechu. Hĺbka vane je 65 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť
proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne
uchytí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa
ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné
uchytenie poklopu o rám zabezpečujú štyri skrutkové
spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú
tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň
dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne
vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi
ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové
platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2,5 mm hrubého
hliníkového plechu.
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

420x420 mm až 1120x1120 mm

75 mm

Výška 75 mm

420x420 mm až 1120x1120 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
Typ
rozmer
PRO+300300AL75
420 x 420 mm
PRO+400400AL75
520 x 520 mm
PRO+500500AL75
620 x 620 mm
720 x 720 mm
PRO+600600AL75
PRO+700700AL75
820 x 820 mm
PRO+800800AL75
920 x 920 mm
PRO+10001000AL75 1120 x 1120 mm

Svetlý otvor
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm
420x420 mm až 1120x1120 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 65 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
Revízne systémy
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ProfessionalLine+

Šachtové poklopy Systém PRO+
Žiarovo pozinkovaná oceľ

Systém PRO+

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti
prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je
vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie
poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové
spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež
uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch
zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.
Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je
betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a
pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele.
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Svetlý otvor
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm

75 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
rozmer
435 x 435 mm
535 x 535 mm
635 x 635 mm
735 x 735 mm
835 x 835 mm
935 x 935 mm
1135 x 1135 mm

435x435 mm až 1135x1135 mm

Výška 75 mm

435x435 mm až 1135x1135 mm

Typ
PRO+300300V75
PRO+400400V75
PRO+500500V75
PRO+600600V75
PRO+700700V75
PRO+800800V75
PRO+10001000V75

300x300 mm až 1000x1000 mm
435x435 mm až 1135x1135 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém PRO+
Antikorová oceľ

Antikorová oceľ

ProfessionalLine+

Systém PRO+

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť
proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne
uchytí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa
ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné
uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.
Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné
poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné
rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové
výplne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.

435x435 mm až 1135x1135 mm

Vonkajší
rozmer
435 x 435 mm
535 x 535 mm
635 x 635 mm
735 x 735 mm
835 x 835 mm
935 x 935 mm
1135 x 1135 mm

Svetlý otvor
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

435x435 mm až 1135x1135 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

Výška 75 mm

75 mm

Typ
PRO+300300E75
PRO+400400E75
PRO+500500E75
PRO+600600E75
PRO+700700E75
PRO+800800E75
PRO+10001000E75

300x300 mm až 1000x1000 mm
435x435 mm až 1135x1135 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém PRO+250
Žiarovo pozinkovaná oceľ – zosilnené prevedenie

Systém PRO+

Popis výrobku:
Pri systéme PRO+250 sa jedná o zosilnené prevedenie.
Poklop je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.
Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre
zabudovanie je 75 mm. Veko poklopu je na spodnej strane
zosilnené s oceľovými nosníkmi o rozmere 100 mm.
Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti
prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v betóne
pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v
ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám
zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu.
Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.
Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop
bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi
materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne,
terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 250 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo
pozinkovanej ocele.
Oblasť použitia: Ako prejazdný podlahový poklop v halách,
prístreškoch a na miestach zaťažených ťažkou prevádzkou.

ProfessionalLine+

Žiarovo pozinkovaná oceľ

400x400 mm až 1000x1000 mm

535x535 mm až 1135x1135 mm

Vonkajší
Svetlý otvor
Typ
rozmer
PRO+250-400400V75
535 x 535 mm
400 x 400 mm
PRO+250-500500V75
635 x 635 mm
500 x 500 mm
PRO+250-600600V75
735 x 735 mm
600 x 600 mm
PRO+250-800800V75
935 x 935 mm
800 x 800 mm
PRO+250-10001000V75 1135 x 1135 mm 1000 x 1000 mm

400x400 mm až 1000x1000 mm
535x535 mm až 1135x1135 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém PRO+400

ProfessionalLine+

Žiarovo pozinkovaná oceľ – pre vysoké zaťaženie

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Systém PRO+

Popis výrobku:
Pri systéme PRO+400 sa jedná o zosilnené prevedenie.
Poklop je vyrobený z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.
Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené oceľovými
nosníkmi. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru
pre zabudovanie je 180 mm alebo 220 mm. Rám je vyrobený
so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným
vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a
vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v betóne pomocou kotiev.
Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť
betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú štyri
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením
aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne
vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je
betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 400 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo
pozinkovanej ocele.
Oblasť použitia: Ako prejazdný podlahový poklop v halách,
prístreškoch a na miestach zaťažených ťažkou prevádzkou.

500x500 mm až 1000x1000 mm

635x715 mm až 1135x1215 mm

Vonkajší
Svetlý otvor
Typ
rozmer
PRO+400-500500V75
635 x 715 mm
500 x 500 mm
735 x 815 mm
600 x 600 mm
PRO+400-600600V75
935 x 1015 mm 800 x 800 mm
PRO+400-800800V75
PRO+400-10001000V75 1135 x 1215 mm 1000 x 1000 mm

500x500 mm až 1000x1000 mm
635x715 mm až 1135x1215 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné uchopenie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém PRO+Protipožiarne ProfessionalLine+
Žiarovo pozinkovaná oceľ / Antikorová oceľ

Systém PRO+

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele. Hĺbka
vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre
zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym
tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré
zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode.
Vonkajší rám sa pevne uchytí v betóne pomocou kotiev.
Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť
betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú
dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu.
Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho
kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je
možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je
možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé
podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a pod.
Protipožiarne prevedenie obsahuje 25 mm hrubú
protipožiarnu dosku s odolnosťou 90 min. ktorá sa osádza
do vonkajšieho rámu vyrobeného zo Z-profilu po jeho
zabudovaní.

435x435 mm až 1135x1135 mm

Svetlý otvor

Typ
Žiarovo pozinkovaná oceľ
435 x 435 mm
300 x 300 mm
PRO+BS-300300V75
PRO+BS-400400V75
535 x 535 mm
400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75
635 x 635 mm
500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75
735 x 735 mm
600 x 600 mm
PRO+BS-700700V75
835 x 835 mm
700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75
935 x 935 mm
800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75 1135 x 1135 mm 1000 x 1000 mm
Antikorová oceľ
435 x 435 mm
300 x 300 mm
PRO+BS-300300E75
PRO+BS-400400E75
535 x 535 mm
400 x 400 mm
PRO+BS-500500E75
635 x 635 mm
500 x 500 mm
PRO+BS-600600E75
735 x 735 mm
600 x 600 mm
PRO+BS-700700E75
835 x 835 mm
700 x 700 mm
PRO+BS-800800E75
935 x 935 mm
800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75 1135 x 1135 mm 1000 x 1000 mm

Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej ocele
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách pri potrebe protipožiarnej
odolnosti.
Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.
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435x435 mm až 1135x1135 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

Vonkajší
rozmer

300x300 mm až 1000x1000 mm
435x435 mm až 1135x1135 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ s 25 mm hrubou protipožiarnou doskou v

šachtovom prieleze
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy

Šachtové poklopy Systém PRO+Termo
Žiarovo pozinkovaná oceľ / Antikorová oceľ

ProfessionalLine+

Systém PRO+

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+Termo je vyrobený z 2 mm
hrubej žiarovo pozinkovanej ocele alebo antikorovej
ocele. Veko poklopu je na spodnej strane zosilnené
oceľovými nosníkmi. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti
prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je
vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie
poklopu o rám zabezpečujú štyri skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie
zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích
kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie
poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba,
tvrdé podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a
pod.
Prevedenie „termo“ obsahuje 80 mm hrubú tepelne
izolačnú dosku z tvrdeného polyuretánu s obojstrannou
vrstvou z hliníkového plechu ktorá sa osádza do
vonkajšieho rámu vyrobeného zo Z-profilu po jeho
zabudovaní. Systém PRO+ Termo je špeciálne určený
pre šachty zo špecifikovanou vnútornou teplotou.

435x435 mm až 1135x1135 mm

435x435 mm až 1135x1135 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm

300x300 mm až 1000x1000 mm
435x435 mm až 1135x1135 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ s 80 mm hrubou tepelne izolačnou doskou v

šachtovom prieleze
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

FF Systembau
Revízne systémy

Vonkajší
Svetlý otvor
Typ
rozmer
Žiarovo pozinkovaná oceľ
435 x 435 mm
300 x 300 mm
PRO+TH-300300V75
PRO+TH-400400V75
535 x 535 mm
400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75
635 x 635 mm
500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75
735 x 735 mm
600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75
835 x 835 mm
700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75
935 x 935 mm
800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75 1135 x 1135 mm 1000 x 1000 mm
Antikorová oceľ
435 x 435 mm
300 x 300 mm
PRO+TH-300300E75
PRO+TH-400400E75
535 x 535 mm
400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75
635 x 635 mm
500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75
735 x 735 mm
600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75
835 x 835 mm
700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75
935 x 935 mm
800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75 1135 x 1135 mm 1000 x 1000 mm

Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej
žiarovo pozinkovanej ocele
Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách pri požiadavke tepelnej
izolácie.
Otváranie:
Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a
návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.
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MasterLine

Šachtové poklopy Systém MA-GB
Antikorová oceľ s uľahčením otvárania plynovými vzperami

Systém MASTER

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť
proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne
uchytí v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa
ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné
uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové
spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvárania poklopu
slúžia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú
ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. S
poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Skrutkové spoje
zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča.
Uchytením dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop
bezpečne otvoriť. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi
materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne,
živicové platne, terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm
antikorovej ocele.

Vonkajší
Svetlý
rozmer
otvor
700 x 721 mm
600 x 600 mm
900 x 921 mm
800 x 800 mm
1100 x 1121 mm 1000 x 1000 mm

Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách.
Špeciálne prevedenia:
Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické
veľkosti podľa Vašich želaní.
Možnosti použitia: Pre často otvárané šachty s
podmienkou nevynaloženia veľkej námahy pri otváraní.
Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad –
bazénové šachty, s potrebou pravidelnej kontroly pri
vynaložení minimálnej námahy.
Otváranie: Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie
kľúče a návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

77

84
°

Typ
MA-GB-600600E75
MA-GB-800800E75
MA-GB-10001000E75

600x600 mm až 1000x1000 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy Systém MA-GBZ

MasterLine

Antikorová oceľ – s podporou otvárania plynovými vzperami a centrálnym zámkom

H 50 mm

Zvláštne prednosti nášho systému
+ špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným
+
+
+
+
+
+

podmienkam, pachom a vode
upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
v zabudovanom stave takmer neviditeľné
hĺbka vane 50 mm
s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania
otvárateľné z vnútra aj z vonku

Systém MASTER

Popis výrobku:
Šachtový poklop Systém PRO+ je vyrobený z 2 mm
hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka
stavebného otvoru pre zabudovanie je 77 mm. Rám je
vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a
poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti
prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchytí v
betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je
vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie
poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Na podporu otvárania poklopu slúžia vysoko
kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú ľahké otváranie aj
zatváranie poklopu jednou osobou. S poistkou proti
samovoľnému zatvoreniu. Šachtový poklop je možné
otvárať z vnútra aj z vonku. Skrutkové spoje zabezpečujú
tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením dvoch
zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne otvoriť.
Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je
betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živicové platne,
terasové platne a pod.
Zaťaženie:
+ 125 kN podľa EN 124.
Materiál:
+ Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm
antikorovej ocele.

Vonkajší
Svetlý
Typ
rozmer
otvor
MA-GBZ-600600E75
700 x 721 mm
600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75
900 x 921 mm
800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75 1100 x 1121 mm 1000 x 1000 mm

Oblasť použitia:
Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších
pochôdznych priestranstvách s dôrazom vysokej kvality
prevedenia.
Špeciálne prevedenia:
Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické
veľkosti podľa Vašich želaní.
Možnosti použitia: Pre potreby rýchleho a ľahkého
otvárania šachty bez vynaloženia veľkej námahy.
Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad –
garáže, šachty podzemnej dráhy, obslužné šachty alebo
telekomunikačné šachty.
Otváranie: Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie
kľúče a návod na montáž.
Montáž:
Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na
montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné
dávať pozor na čistotu tesnenia a proﬁlu pri montáži.

FF Systembau
Revízne systémy
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Heavy DutyLine
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Poznámky

Poznámky

25

Šachtové poklopy od ﬁrmy FF Systembau sa vyznačujú
robustnou konštrukciou, dlhou životnosťou, a kvalitným
vyhotovením. Vytvorili sme široký sortiment výrobkov pre
použitie v rôznych oblastiach. Rôzne konštrukčné prevedenia a
materiály zaručujú riešenia individuálnych požiadaviek
zákazníka.

Ako jeden z popredných dodávateľov revíznych systémov s
celosvetovou predajnou sieťou zaručujeme najvyššiu
spoľahlivosť našich produktov.
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Šachtové poklopy – štvorcové
Použitie: prekrytie šácht všetkých druhov, napr:

SA1
Prevedenie:

+ Studne s pitnou vodou
+ Šachty s vodomermi

Typ A: bez izolácie
Typ B: s izoláciou
Typ C: s komínom, bez izolácie
Typ D: s komínom, s izoláciou

Typ A/B/C/D

+ Šachty odpadových vôd
+ Vetracie šachty

Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou
proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím
mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s
možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.
Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie
hmoždinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie.
Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.
Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Typ D

Typ C

Typ B

Typ A

Typ
SA1-600600A
SA1-800800A
SA1-10001000A
SA1-12001200A
SA1-600600B
SA1-800800B
SA1-10001000B
SA1-12001200B
SA1-600600C
SA1-800800C
SA1-10001000C
SA1-12001200C
SA1-600600D
SA1-800800D
SA1-10001000D
SA1-12001200D

Materiál
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571

Menovitý
rozmer
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Svetlý otvor
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm

Vonkajší rozmer
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 m
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau
Revízne systémy
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Šachtové poklopy – kruhové

SA2

Použitie: prekrytie šácht všetkých druhov, napr:

Prevedenie:

+ Studne s pitnou vodou
+ Šachty s vodomermi

Typ RA: bez izolácie
Typ RB: s izoláciou
Typ RC: s komínom, bez izolácie
Typ RD: s komínom, s izoláciou

Typ RA/RB/RC/RD

+ Šachty odpadových vôd
+ Vetracie šachty

Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu otvárania, s poistkou
proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím
mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami
s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.
Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie
hmoždinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie.
Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.
Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Typ R D

Typ R C

Typ R B

Typ RA

Typ
SA2-600RA
SA2-800RA
SA2-1000R A
SA2-1200R A
SA2-600R B
SA2-800R B
SA2-1000R B
SA2-1200R B
SA2-600R C
SA2-800R C
SA2-1000R C
SA2-1200R C
SA2-600R D
SA2-800R D
SA2-1000R D
SA2-1200R D

Materiál
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571

Menovitý
rozmer
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Svetlý otvor

Vonkajší rozmer

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

FF Systembau
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SA3

Šachtové poklopy
bezpečnostné – štvorcové
Použitie: prekrytie šácht všetkých druhov, napr:

Prevedenie:

+ Studne s pitnou vodou
+ Šachty s vodomermi

Typ E: bez izolácie
Typ F: s izoláciou
Typ G: s komínom, bez izolácie
Typ H: s komínom, s izoláciou

Typ E/F/G/H

+ Šachty odpadových vôd
+ Vetracie šachty

Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele väčšej hrúbky v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu
otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické
uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie
otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.
Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie
hmoždinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie.
Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.
Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Typ H

Typ G

Typ F

Typ E

Typ
SA3-600E
SA3-800E
SA3-1000E
SA3-1200E
SA3-600F
SA3-800F
SA3-1000F
SA3-1200F
SA3-600G
SA3-800G
SA3-1000G
SA3-1200G
SA3-600H
SA3-800H
SA3-1000H
SA3-1200H

Materiál
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571

Menovitý
rozmer
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Svetlý otvor

Vonkajší rozmer

570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm
570 x 570 mm
770 x 770 mm
970 x 970 mm
1170 x 1170 mm

726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm
726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!
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SA3-RI

Hliníkové šachtové poklopy
pochôdzne štvorcové
Použitie: prekrytie šácht všetkých druhov, napr:

Prevedenie:

+ Studne s pitnou vodou
+ Šachty s vodomermi

ryhovaný plech
Typ RI: bez izolácie

Typ RI

+ Šachty odpadových vôd
+ Vetracie šachty

Šachtové poklopy: Pevný poklop z ryhovaného 4mm hrubého hliníkového plechu, s poistkou proti samovoľnému
zatvoreniu ( chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie ), s uzatváracím mechanizmom
otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou
otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.
Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie
hmoždinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie.
Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Typ RI

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Menovitý rozmer Svetlý otvor Vonkajší rozmer rámu
Číslo artiklu
600 mm
726 x 726 mm
SA3-RI-600600AL
570 x 570 mm
800 mm
926 x 926 mm
SA3-RI-800800AL
770 x 770 mm
1000 mm
1126 x 1126 mm
SA3-RI-10001000AL
970 x 970 mm
1200 mm
1326 x 1326 mm
SA3-RI-12001200AL
1170 x 1170 mm

Svetlý otvor

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!
Ryhovaný plech

Typ rámu

Typ támu
Menovitý rozmer

Svetlý otvor

Vonkajší rozmer

Vonkajší rozmer

FF Systembau
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SA4

Šachtové poklopy
bezpečnostné kruhové
Použitie: prekrytie šácht všetkých druhov, napr:

Prevedenie:

+ Studne s pitnou vodou
+ Šachty s vodomermi

Typ RA: bez izolácie
Typ RB: s izoláciou
Typ RC: s komínom, bez izolácie
Typ RD: s komínom, s izoláciou

Typ RA/RB/RC/RD

+ Šachty odpadových vôd
+ Vetracie šachty

Šachtové poklopy: Pevný poklop z antikorovej ocele hrúbky 4 mm, v strede vyvýšený, s rúčkou k uľahčeniu
otvárania, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické
uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie
otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.
Rám poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie
hmoždinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie.
Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.
Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Typ R D

Typ R C

Typ R B

Typ RA

Typ
SA4-600RA
SA4-800RA
SA4-1000R A
SA4-1200R A
SA4-600R B
SA4-800R B
SA4-1000R B
SA4-1200R B
SA4-600R C
SA4-800R C
SA4-1000R C
SA4-1200R C
SA4-600R D
SA4-800R D
SA4-1000R D
SA4-1200R D

Materiál
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571
1.4301 / 1.4571

Menovitý
rozmer
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Svetlý otvor
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Vonkajší rozmer
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm
680 mm
880 mm
1080 mm
1280 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!
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Revízne systémy
FF Systembau s.r.o.
Lesná 945
966 01 Hliník nad Hronom
Tel. +421 45 67 27 330
Fax +421 45 67 27 334
www.ffsystembau.sk
e-mail: info@ffsystembau.sk

Naskenujte kód a
prejdite priamo na
našu webovú stránku

