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Odvodňovací systémy
Svodové jímky, revizní šachty,
poklopy a příslušenství

Gutta®



Revizní šachta

Kód Barva Rozměr
100000074 šedá 700 × 700 mm
100000075 šedá 550 × 550 mm
100000077 šedá 250 × 250 mm
100000079 šedá 200 × 200 mm
100000080 zelená 200 × 200 mm
100000081 zelená 250 × 250 mm
100000083 šedá 300 × 300 mm
100000084 zelená 300 × 300 mm
100000087 šedá 400 × 400 mm
100000088 zelená 400 × 400 mm

Plastová revizní šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří 
potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika 
rozměrech. K dispozici je bohaté příslušenství.

Revizní šachta Smart
Kód Barva Rozměr
100000076 šedá 500 × 500 mm
100000078 šedá 200 × 200 mm
100000082 šedá 300 × 300 mm
100000086 šedá 400 × 400 mm

Plastová šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří potrubí do 
jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika rozměrech. 
K dispozici je bohaté příslušenství.

Poklop k revizní šachtě, hermetický
Kód Barva Rozměr
100000094 šedá 200 × 200 mm
100000099 šedá 300 × 300 mm
100000104 šedá 400 × 400 mm
100000112 šedá 550 × 550 mm

Maximální zatížení 1,5 t. Pro vzduchotěsné uzavření šachty je nutné použít gumové 
těsnění. Je vyroben z vysoce kvalitního polypropylenu, který společně s masivním 
žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Poklop k revizní šachtě
Kód Barva Rozměr
100000089 šedá 250 × 250 mm
100000090 zelená 250 × 250 mm
100000091 šedá 350 × 350 mm
100000092 zelená 350 × 350 mm
100000093 šedá 200 × 200 mm
100000096 zelená 200 × 200 mm
100000098 šedá 300 × 300 mm
100000101 zelená 300 × 300 mm
100000103 šedá 400 × 400 mm
100000106 zelená 400 × 400 mm
100000109 šedá 550 × 550 mm
100000110 zelená 550 × 550 mm
100000114 šedá 450 × 450 mm
100000115 zelená 450 × 450 mm

Poklop, kompatibilní s revizními 
šachtami a rámy Gutta. 
Maximální zatížení 1,5 t. Masivní 
žebrování zajišťuje maximální 
pevnost a stabilitu.

Poklop k revizní šachtě, s madlem
Kód Barva Rozměr
100000095 šedá 200 × 200 mm
100000097 zelená 200 × 200 mm
100000100 šedá 300 × 300 mm
100000102 zelená 300 × 300 mm
100000105 šedá 400 × 400 mm
100000107 zelená 400 × 400 mm
100000111 šedá 550 × 550 mm
100000113 zelená 550 × 550 mm
100000116 šedá 700 × 700 mm
100000117 zelená 700 × 700 mm

Poklop, kompatibilní s revizními 
šachtami a rámy Gutta. 
Maximální zatížení 1,5 t. Poklop 
je vybaven madlem pro snadné 
vyjmutí z rámu, či revizní šachty. 
Masivní žebrování zajišťuje 
maximální pevnost a stabilitu. 
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Poklop se sifonem
Kód Barva Rozměr
100000164 šedá 300 × 300 mm
100000108 šedá 400 × 400 mm
100000165 šedá 550 × 550 mm

Pro revizní šachty nebo pro osazení do rámu. Integrovaná vpusť se sifonem, díky čemuž 
zabraňuje úniku zápachu z kanalizace. Vyroben je z kvalitního polypropylenu. Díky tomu je 
velmi odolný proti poškození.

Rošt k šachtě nebo rámu
Kód Barva Rozměr
100000118 šedá 250 × 250 mm
100000119 zelená 250 × 250 mm
100000120 šedá 350 × 350 mm
100000121 zelená 350 × 350 mm
100000122 šedá 200 × 200 mm
100000125 zelená 200 × 200 mm
100000126 šedá 300 × 300 mm
100000127 zelená 300 × 300 mm
100000130 šedá 400 × 400 mm
100000132 zelená 400 × 400 mm
100000134 šedá 550 × 550 mm
100000136 zelená 550 × 550 mm
100000138 šedá 450 × 450 mm
100000139 zelená 450 × 450 mm

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven 
středovým šroubem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z 
kvalitního polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu. 

Rošt k šachtě nebo rámu, s madlem
Kód Barva Rozměr
100000123 šedá 200 × 200 mm
100000124 zelená 200 × 200 mm
100000128 šedá 300 × 300 mm
100000129 zelená 300 × 300 mm
100000131 šedá 400 × 400 mm
100000133 zelená 400 × 400 mm
100000135 šedá 550 × 550 mm
100000137 zelená 550 × 550 mm

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven 
madlem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z kvalitního 
polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Rám pro rošt nebo poklop
Kód Barva Rozměr
100000140 šedá 250 × 250 mm
100000141 zelená 250 × 250 mm
100000142 šedá 350 × 350 mm
100000143 zelená 350 × 350 mm
100000144 šedá 200 × 200 mm
100000145 zelená 200 × 200 mm
100000146 šedá 300 × 300 mm
100000147 zelená 300 × 300 mm
100000148 šedá 400 × 400 mm
100000149 zelená 400 × 400 mm
100000150 šedá 550 × 550 mm
100000151 zelená 550 × 550 mm
100000152 šedá 450 × 450 mm
100000153 zelená 450 × 450 mm
100000154 šedá 700 × 700 mm

Rám, určený pro poklopy či rošty pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. 
Určený pro okamžité zabetonování. Precizní provedení zajišťuje dlouhou životnost rámu.

Zvonový sifon
Kód Barva Rozměr
100000162 šedá 300 × 300 mm
100000163 šedá 400 × 400 mm

Zvonový sifon s mříží pro revizní šachty Gutta, zabraňuje úniku pachů z kanalizace. 
Snadná údržba. Plně kompatibilní s rošty pro revizní šachty Gutty.
Není kompatibilní se šachtou SMART.
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Hermetická šachta elektro
Kód Barva Rozměr
100000166 šedá 250 × 250 mm

Ve spodní části jsou připraveny otvory pro přívod kabelů různých průměrů. Součástí je 
také víko s těsněním pro hermetické uzavření. Je vyrobena z vysoce kvalitního polypropy-
lenu, který zaručuje extréní životnost a vysokou odolnost šachty.

Zápachová příčka
Kód Barva Rozměr
100000158 šedá 200 × 200 mm
100000159 šedá 300 × 300 mm
100000160 šedá 400 × 400 mm
100000161 šedá 550 × 550 mm

Zápachová příčka pro zasunutí do drážek v revizní šachtě. Zabraňuje úniku zápachu z 
připojeného potrubí. Vyrobeno z kopolymeru. Není kompatibilní se šachtou SMART.

Nástavec revizní šachty

Kód Barva Rozměr
100000155 šedá 300 × 300 × 100 mm
100000156 šedá 400 × 400 × 100 mm
100000157 šedá 550 × 550 × 100 mm

Nástavce pro zvýšení světlé výšky revizních šachet.

Sada těsnění pro herm. poklop
Kód Barva Rozměr
100000167 černá 200 × 200 mm
100000168 černá 300 × 300 mm
100000169 černá 400 × 400 mm
100000170 černá 550 × 550 mm

Gumové těsnění pro hemretické poklopy. Použivají se na zajištění vzduchotěsnosti a 
voděodolnosti.

Mříž Anti-heel
Kód Barva Rozměr
100000171 šedá 130 × 500 × 20 mm

Rošt  z polypropylenu. Robustní konstrukce pro zóny příležitostného přejíždění vozidel, 
nikoli však v podélném směru, ale kolmo, kde se pohybují převážně chodci.

Mříž bazénová
Kód Barva Rozměr
100000172 šedá 130 × 500 × 20 mm
100000173 bílá 130 × 500 × 20 mm

Vyrobená z ABS. Vhodná pro použití na okrajích bazénů pro odtok vody. Odolná zatížení 
a nárazům.

Mříž Strong
Kód Barva Rozměr
100000174 šedá 130 × 500 × 20 mm
100000175 černá 130 × 500 × 20 mm

Rošt  z polypropylenu. Robustní konstrukce pro zóny příležitostného přejíždění vozidel, 
nikoli však v podélném směru, ale kolmo, kde se pohybují převážně chodci.
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Pozinkovaná mříž A15
Kód Barva Rozměr
100000176 stříbrná 130 × 1000 × 20 mm

Pro žlaby PEGASUS a TAURUS. Mříže jsou vysoce odolné proti klimatickým podmínkám 
a jsou vhodné pro interiér a exteriér, před garáže, k bazénům, na chodníky. Třída A15.

Pozinkovaná mříž Pegasus CLIP

Kód Barva Rozměr
100000177 stříbrná 130 × 1000 × 20 mm

Pro žlaby PEGASUS. Mříže jsou vysoce odolné proti klimatickým podmínkám a jsou 
vhodné pro interiér a exteriér, před garáže, k bazénům, na chodníky. Třída A15.

Koncovka s odtokem Pegasus

Kód Barva Rozměr
100000179 Koncovka s odtokem 130 / 40 (černá)
100000180 Záslepka 130 / 40 (šedá)
100000186 Koncovka + záslepka 130 / 75 (šedá)
100000187 Koncovka + záslepka 130 / 75 (černá)

Koncovky a záslepky pro odvodňovací žlaby Pegasus.

Odvodňovací žlab Pegasus

Kód Barva Rozměr
100000178 šedá 130 ×   500 × 40 mm
100000181 šedá 130 × 1000 × 75 mm
100000182 černá 130 × 1000 × 75 mm

Vyroben ze stabilizovaného polypropylenu a je určený pro odvodnění dešťové vody z 
chodníků, pěších zón, dvorků, ploch okolo bazénů, prostorů s příležitostným pojezdem.

Odvodňovací žlab Taurus

Kód Barva Rozměr
100000183 černá 130 × 1000 ×   40 mm
100000184 černá 130 × 1000 ×   75 mm
100000185 černá 130 × 1000 × 150 mm

Vyroben z HDPE v souladu s normou UNI-EN 1433, která definuje požadavky na drenážní 
kanálky pro plochy určené chodcům a k přejezdu vozidly.

Výztužný pozink profil pro Taurus

Materiál Rozměr
100000192 ZeZn 1000 mm

Výztužný profil pro hrany odvodňovacích žlabů Taurus, z pozinkované oceli 1000 mm, s 
otvory pro aplikaci zámku mříže.

Koncovka a záslepky Taurus

Barva Rozměr
100000188 Koncovka + záslepka 130 / 40
100000190 Koncovka + záslepka 130 / 75
100000191 Koncovka 130 / 150

Koncovky a záslepky pro odvodňovací žlaby Taurus.
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Litinový poklop s rámem C250
Kód Barva Rozměr
100000243 černá 200 × 200 mm
100000244 černá 300 × 300 mm
100000245 černá 400 × 400 mm
100000246 černá 450 × 450 mm

Určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu 
určeného pro okamžité zabetonování. Precizní provedení a kvalitní povrchová úprava 
zajišťuje dlouhou životnost poklopu.

Uzamykatelný poklop FeZn
Kód Barva Rozměr
100000234 pozink 300 × 300 mm
100000235 pozink 400 × 400 mm
100000236 pozink 500 × 500 mm
100000237 pozink 600 × 600 mm
100000238 pozink 700 × 700 mm

Poklop pro uzavření a zároveň ke snadnému přístupu k revizním šachtám či servisním 
uzlům. Vyrobeno z pozinkované oceli 30/10. “Očko” pro možnost uzavření visacím 
zámkem.

Litinový rošt s rámem C250
Kód Barva Rozměr
100000239 černá 200 × 200 mm
100000240 černá 300 × 300 mm
100000241 černá 400 × 400 mm
100000242 černá 450 × 450 mm

Je určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu 
určeného pro okamžité zabetonování.

Zámek mříže pro odvodňovací žlaby Pegasus a Taurus

Kód Barva Rozměr
100000189 černá 130 mm

Zámek mříže pro odvodňovací žlaby Taurus a Pagasus.
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Bitumenové vlnité desky Guttanit pro støechu a stìny v 
rùzných provedeních i barvách.

Asfaltové šindele Guttatec s mnohostrannými možnostmi 
využití v rùzných tvarech a barvách.

Nopové fólie Guttabeta Star pro maximální ochranu 
základového zdiva, penetraèní vrstvy a dalších komponent 
základù.

 z polykarbonátu s dobrými 
izolaèními vlastnostmi, odolností a vhodným pøíslušenstvím 
pro pokládku.

Dutinkové (komùrkové) desky Guttagliss z polykarbonátu 
se skvìlými izolaèními vlastnostmi, odolností a vhodným 
vhodnými pokládacími systémy z umìlé hmoty nebo hliníku.

Dutinkové komùrkové desky Guttagliss Peneel a Easy 
Click z PVC nebo polykarbonátu se spojením pero-drážka.

Zatravòovací tvárnice Guttagarden pro „zelené“ øešení 
parkování, pøíjezdových cest nebo zpevnìní ploch.

Obloukové polykarbonátové skleníky - odolná konstrukce 
ve spojení se zakrytím z komùrkového polykarbonátu vytváøí 

Vzkoušejte i další výrobky z naší nabídky!


