Jedinečné
jako Vaše
požadavky.

Ocelové žlaby
Fasádní žlaby
Terasové žlaby
Terasové štěrbinové žlaby
OMEGA
SIGMA

Odvodňovací systémy

Inteligentní
technologie do
každého prostředí.

Vy očekáváte výkon,
a naším cílem je ho poskytnout.
Odvodnění fasád, teras a parkovacích domů přináší speciální
požadavky. Ty se týkají jak samotných žlabů, ale také,
do značné míry, i jejich zabudování do daného prostředí.
Naše inteligentní žlaby nabízejí optimální řešení pro každou
situaci. Jak to funguje? Funguje to spojením inteligentních výrobků
s radami odborníků a velkým dílem ctižádosti.

BG-FA Fasádní žlaby
pochozí  |  str.  4-13

BG-TM Terasové žlaby
pochozí  |  str. 14-15

BG-TE Terasové štěrbinové žlaby
pochozí  |  str. 16-19

BG-OMEGA
Třída C  |  str. 22-25

Skvělá týmová práce
přináší nejlepší výsledky.
BG ocelové žlaby jsou vyrobeny s nejvyšší přesností z vysoce kvalitní
oceli tak, aby splňovaly přísné požadavky. Řada optimalizovaných prvků
příslušenství rozšiřuje jejich možnosti použití. Také máme tým
kvalifikovaných a zkušených techniků, kteří úzce spolupracují s
architekty a projektanty, abychom Vám mohli poskytnout kompletní,
na míru vypracovaný, balíček řešení podle Vašich požadavků.

BG-SIGMA
Třída C  |  str. 26-29
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Maximální flexibilita splňuje
optimalní výkon.
BG-FA Fasádní žlaby

Naše pozinkované a nerezové fasádní žlaby jsou pro svoji flexibilitu
výjimečné. Ideálně se přizpůsobí danému použití a nabízejí
vždy maximální ochranu budov.

Neobyčejně široké použití

BG-FA Fasádní žlaby nabízíme s fixní výškou.  Verze BG-FA plus
s nastavitelnými nožičkami umožňuje výškové nastavení na
nerovném povrchu.

Oblasti použití

Ideální pro odvodnění fasád, vstupů do budov, teras, balkónů,
plochých střech, střešních teras a podobných ploch.

pochozí, pojížděné invalidními vozíky

Fixní výšky prvků

Žlaby nabízíme v různých
výškách tak, jak stanovuje
norma pro různé
šířky žlabu.

Oboustranná perforace

Nahromaděné srážky jsou otvory ve
stěnách odvedeny na úroveň izolace.

Spojovací prvky

Systém pero-drážka zajišťuje
bezpečné spojení jednotlivých žlabů.

Rošty

Spojovací materiál

Rošty nabízíme s možností uchycení

Vyberte si mřížkový, štěrbinový, děrovaný
nebo ozdobný rošt, případně rošt s podélným
nebo příčným  žebrováním.

Zpevňující žebra

Zpevňijící žebra zajišťují stabilní tvar
žlabu při jeho instalaci. Brání deformaci
stěn - jejich promáčknutí směrem
dovnitř nebo ven.

Materiál

Žlaby jsou vyrobeny z pozinkované
oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Výhody:

• Vysoce stabilní a přesto lehké ocelové tělo žlabu
• Žlabové prvky o šířce 130 a 200 mm
• Délka prvků 500, 1000 a 2000 mm
• Minimální výška, optimální odvodňovací výkon
• Nastavitelná výška pro větší flexibilitu (BG-FA plus),
s řadou příslušenství

• Ideální pro ploché střechy, terasy, balkóny a mnohé další plochy
4
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Nastavitelná výška,
stálý výkon.
Fasádní žlab BG-FA plus.

Variabilita je ‘plus’.

Prvky fasádních žlabů BG-FA ‘plus’ lze přizpůsobit jakýmkoli výškovým
požadavkům, díky nastavitelným nažičkám. To přináší mnoho výhod.

Oblasti použití

Jednotlivě výškově nastavitelné a tím především vhodné pro vyrovnání
stavebních nerovností, nakloněné konstrukční prvky a terasové krytiny
položené na terčích.

Otevřené dno žlabu

Maximální, okamžité odvedení
dešťových vod je možné, za
poskytnutí optimální ochrany před
stříkajícím a silným deštěm.

Materiál

Žlaby jsou vyrobeny z pozinkované
oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Tloušťka materiálu
Materiál o tloušťce 1,5 mm
poskytuje dodatečnou
stabilitu a odolnost
proti deformaci.

Nastavitelné nožičky
Nastavitelný rozsah

Nastavitelné rozsahy jsou předem definované.
Po uložení lze ještě shora  výškově upravit
pomocí šroubu s vnitřním šestihranem.

V závislosti na systému a délce prvků
jsou žlaby při výrobě opatřeny buď
čtyřimi nebo šesti nastavitelnými
nožičkami, vyrobenými z pozinkované
nebo nerezové oceli.

Splňující
všechny současné

požadavky.

Ve shodě s
rakouskou normou B 3691 – platnou od 01.02.2019
Všechny naše ocelové žlaby jsou ve shodě s rakouskou normou B 3691
v platném znění. Zde můžete najít příslušné informace a návody k
pokládce, aby Váš projekt splňoval nejnovější zákonné požadavky.

Tři odlišné oblasti použití:
• Nechráněné umístění:  Napojení na zeď, dveře nebo okno přímo vystavené vlivům silného deště
min. 10 mm

• Částečně chráněné umístění: Napojení na zeď, dveře nebo okno částečně chráněné před vlivy silného deště
• Chráněné umístění: Napojení na zeď, dveře nebo okno chráněné před vlivy silného deště
Napojení dveřních a okenních prvků v souladu s rakouskou normou B 3691:
min. šířka
odvodňovacího žlabu
v mm

Belag: z.B
Terrassen
surface: e
boards

Wärmedämmung

min. výška
Insulation minimální výška
odvodňovacího
žlabu nad úrovní dlažby/
Hochzug lt. ÖNORM 3691
v mmascent acc. to ÖNORM
povrchu
3691

Doporučený výrobek

80

10

200

40

10

BG-FA RB 200, fixní výška 50
BG-FA RB 200, pohyblivá výška 50-70

120

180

10

BG-FA RB 130, fixní výška 180

200

90

10

BG-FA RB 200, fixní výška 90
BG-FA RB 200, pohyblivá výška 70-100

Nechráněné umístění

Další důležité požadavky rakouské normy B 3691:2019

• Průřez hydraulického žlabu musí být přizpůsoben místním podmínkám
• K odvodnění střechy jsou navrženy jiné žlaby, které jsou uloženy pod krytinou ve
   štěrkovém loži nebo pod vázanou krytinou

• Odvodňovací žlab oboustranně perforovaný nebo s plnými stěnami
• U odvodňovacích žlabů s pohyblivou výškou by mělo být možné výšku nastavit

min. 10 mm

120

BG-FA RB 130, fixní výška 80
BG-FA RB 130, pohyblivá výška 80-120

Abdichtun
waterproo

Wärmedä
Insulation

Abdichtun
waterproo

Povrch vozovky

50

Částečně chráněné
umístění

Belag-OK

50

Türkonstruktion
door construction

BG FA Fa
RB200
BG FA fac
RB200

>-- 200

   po zabudování

• U fasádních žlabů, umístěných mimo přesah střechy, musí být plocha mezi dveřním
   prvkem a žlabem ve spádu 5°.V takovém případě musí být žlab prodloužen
   na obou stranách nejméně o 20 cm, měřeno od vnitřní hrany zárubně.
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BG-FA Fasádní žlaby
šířka žlabu 130 – pochozí

Žlaby, šířka žlabu 130 – oboustranně perforovaný.

130

Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

Perforovaný žlab
tloušťka materiálu 1,00 mm

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

Hmotnost

21013200

21013300

RB 130, fixní stavební výška

500

80

1,3 kg

21013201

21013301

RB 130, fixní stavební výška

1000

80

2,6 kg

21013202

21013302

RB 130, fixní stavební výška

2000

80

5,0 kg

21013211

21013311

RB 130, fixní stavební výška

1000

180

4,1 kg

21013212

21013312

RB 130, fixní stavební výška

2000

180

8,1 kg

116

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

21013331 RB 130, vč. 4 nastavitelných nožiček

1000

80 – 120

3,0 kg

21013232

21013332 RB 130, vč. 6 nastavitelných nožiček

2000

21013233

21013333 RB 130, vč. 4 nastavitelných nožiček

1000

21013234

21013334 RB 130, vč. 6 nastavitelných nožiček

80 – 120

6,1 kg
3,9 kg

2000

120 – 180

8,0 kg

200
Neperforovaný žlab
250
tloušťka materiálu
1,00 mm

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

Hmotnost

RB 130, fixní stavební výška

1000

80

2,6 kg

21013351

21013252

55-90

70-100

120-180
50-70

116

46

21013251

Art.-Nr.
nerez
66

Art.-Nr.
pozink.

250

5580-120
/ 90

76

Žlaby, šířka žlabu 130 – neperforovaný.
130
200

130

55 / 100

90

200

200

70-100

50-70

116

90

fixní stavební výška

Hmotnost

120 – 180

200

66

21013231

Žlab s otevřeným dnem
tloušťka
materiálu 1,50 mm
130

120-180

Art.-Nr.
nerez

80-120

76

180

200

Art.-Nr.
pozink.

46

130

50

80-120

76

180

80

Žlaby, šířka žlabu plus 130 – s otevřeným dnem.

130

200

120-180

130

130

250

130

21013352

RB 130, fixní stavební výška

2000

80

5,1 kg

21013261

21013361

RB 130, fixní stavební výška

1000

180

4,1 kg

21013262

21013362

RB 130, fixní stavební výška

2000

180

8,3 kg

130
250

200

55-90

70-100

Další stavební výšky
250
na objednávku

66

50-70

i

Příslušenství, šířka žlabu 130 – pozinkovaný u nerez V2A.
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

24913201

24913301

Odtokový kus RB 130, s odtokem DN 75, L = 1000 mm

80

2,6 kg

24913202

24913302

Odtokový kus RB 130, s odtokem DN 75, L = 1000 mm

180

4,3 kg

24913211

24913311

Rohový kus 90° RB 130, fixní stavební výška

80

2,1 kg

24913221

24913321

Čelní stěna RB 130, fixní stavební výška

80

0,1 kg

24913222

24913322

Čelní stěna RB 130, fixní stavební výška

180

0,2 kg

24900010

24900011

Set pro uchycení mřížkových roštů a roštů s
podélným žebrováním skládá se ze svorky,
šroubu a objímkové matice (2 kusy na 1m)

70-100

46

pohyblivá stavební výška

66 55-90

200

50-70

200

120-180

116

250

i

Příslušenství

Detaily příslušenství vč. dodatečných ilustračních forografií = viz strana 12

Stavební Hmotvýška v mm nost

0,1 kg

Rošty, šířka žlabu 130 – pochozí – šířka 122 mm.
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

24513201

24513301

24513202

24513302

24513205

24513305

Délka/šířka/
výška v mm

Štěrbina/mřížka
šířka v mm

ks/paleta

Hmotnost

1.
       Mřížkový
rošt

1000/122/20

MW 30/10

120

2,5 kg

500/122/20

MW 30/10

48

1,3 kg

2.
       Děrovaný
rošt

1000/122/20

Ø 6 mm

120

1,6 kg

500/122/20

Ø 6 mm

48

0,8 kg

3.
       Můstkový
rošt

1000/122/20

SW 9/85

120

1,5 kg

500/122/20

SW 9/85

48

0,8 kg

4.
       Rošt
s podélným

1000/122/20

rozestup žeber 10 mm

120

3,9 kg

500/122/20

rozestup žeber 10 mm

48

2,0 kg

1000/122/20

rozestup žeber 10 mm

120

4,2 kg

500/122/20

rozestup žeber 10 mm

48

2,1 kg

1000/122/20

120

1,4 kg

500/122/20

48

0,7 kg

Rošty

24513206

24513306

24513203

24513303

24513204

24513304

24513207

24513307

24513208

24513308

       žebrováním

24513209

24513309

5.
       Rošt s příčným

24513210

24513310

       žebrováním

24513211

24513311

6.
       Designový rošt

24513212

24513312

1.

Mřížkový rošt MW 30/10
pozinkovaný a nerez V2A

2.

Děrovaný rošt Ø 6 mm
pozinkovaný a nerez V2A

3.     Můstkový rošt SW 9/85
pozinkovaný a nerez V2A

i

5.

Rošt s
příčným žebrováním
pozinkovaný a nerez V2A

Vtokový
průřez
925 cm²/m
925 cm²/m
160 cm²/m
160 cm²/m
225 cm²/m
225 cm²/m
970 cm²/m
970 cm²/m
940 cm²/m
940 cm²/m

4.

Rošt s
podélným žebrováním
pozinkovaný a nerez V2A

Všechny BG-FA Fasádní žlaby a rošty jsou
pochozí a pojížděné vozíky pro invalidy.

6. Designový rošt „paprsky“
na požádání
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BG-FA Fasádní žlaby
šířka žlabu 200 – pochozí
Žlaby, šířka žlabu 200 – oboustranně perforovaný.
130

Art.-Nr.
pozink.

130

21020302

RB 200, fixní stavební výška

2000

50

21020211

21020311

RB 200,130
fixní stavební výška

1000

90

3,3 kg

130 21020212

21020312

RB 200, fixní stavební výška

2000

90

6,6 kg

2,4 kg

21020222

21020322 RB 200, vč. 6 nastavitelných nožiček

2000

50 – 70

4,9 kg

21020223

21020323 RB 200, vč. 4 nastavitelných nožiček

1000

70 – 100

3,0 kg

21020224

21020324 RB 200, vč. 6 nastavitelných nožiček

2000

70 – 100

5,9 kg

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

1)

70-100

Detaily příslušenství vč. dodatečných
ilustračních fotografií = viz strana 12

Uchycovací svorky pouze pro fixní výšku 50 mm a
pohyblivou výšku 50-70 mm – pro všechny ostatní výšky:
použijte prosím Art.Nr. 24900010 / 24900011

70-100

70-100

50-70

250

Hmotnost

200

55-90

Neperforovaný žlab
tloušťka materiálu 1,00 mm

Art.-Nr.
nerez

Hmotnost

21020231

21020331

RB 200, fixní stavební výška

1000

50

2,6 kg

250
21020232

21020332

RB 200, fixní stavební výška

2000

50

5,3 kg

21020241

21020341

RB 200, fixní stavební výška

1000

90

3,4 kg

21020242

21020342

RB 200, fixní stavební výška

2000

90

6,7 kg

70-100

66

55-90

120-180
50-70

200

66

50 – 70

50-70

1000

120-180

46
116
55 / 90

80-120

55 / 100

46
55-90

66

50-70

i

Další stavební výšky
na objednávku

120-180

21020321 RB 200, vč. 4 nastavitelných nožiček

Žlaby, šířka žlabu 200 – bezbariérový – perforovaný.
Bezbariérový žlab
tloušťka materiálu 1,00 mm

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

21020251

RB 200, rozdílné výšky

1000

50 / 60

2,7 kg

21020252

RB 200, rozdílné výšky

2000

50 / 60

5,3 kg

Art.-Nr.
pozink.

i

200

Stavební
výška v mm

Art.-Nr.
pozink.

pohyblivá stavební výška

76
116

21020221

Žlab s otevřeným dnem
tloušťka materiálu 1,50 mm

5,3 kg

Délka
v mm

46

Art.-Nr.
nerez

66

76
90

Art.-Nr.
pozink.

2,6 kg

Žlaby, šířka žlabu 200 – neperforovaný.

250
116

80-120

80
180
50
90
76

250

130

80-120
55 / 90

200

120-180

21020202

116

50
50

80-120

500
1000

180

RB 200, fixní stavební výška
RB 200, fixní stavební výška

130

250

1,3 kg

21020300
21020301

130
200

200

200

Hmotnost

21020200

200

200

130

Stavební
výška v mm

Žlaby, šířka žlabu plus 200 – s otevřeným dnem.

200

fixní stavební výška

Délka
v mm

21020201

130

250

Perforovaný žlab
130
tloušťka materiálu
1,00 mm

Art.-Nr.
nerez

Hmotnost

Příslušenství, šířka žlabu 130 – pozinkovaný u nerez V2A.
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

24920201

24920301

Odtokový kus RB 200, s odtokem DN 75, L = 1000 mm

50

2,8 kg

24920202

24920302

Odtokový kus RB 200, s odtokem DN 75, L = 1000 mm

90

3,5 kg

24920211

24920311

Rohový kus 90° RB 200, fixní stavební výška

50

2,0 kg

24920212

24920312

Rohový kus 90° RB 200, fixní stavební výška

90

2,6 kg

24920221

24920321

Čelní stěna RB 200, fixní stavební výška

50

0,1 kg

24920222

24920322

Čelní stěna RB 200, fixní stavební výška

90

0,1 kg

24900011

Set pro uchycení mřížkových roštů a roštů s
podélným žebrováním, skládá se ze svorky,
šroubu a objímkové matice (2 kusy na 1m)

24900010

Příslušenství

Set pro uchycení mřížkových roštů a roštů s
249000121) 249000131) podélným žebrováním, skládá se z ramínka,
svorky a šroubu (2 kusy na 1m)

Stavební Hmotvýška v mm nost

0,1 kg

0,1 kg

Rošty, šířka žlabu 200 – pochozí – šířka 198 mm.
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

24520201

24520301

24520202

24520302

24520207

24520307

24520208

24520308

Rošty
1.
       Mřížkový
rošt
2.
       Děrovaný
rošt

24520203

24520303

3.
       Rošt
s podélným

24520204

24520304

       žebrováním

24520205

24520305

4.
       Rošt s příčným

24520206

24520306

       žebrováním

i

1.

Délka/šířka/
výška v mm

Štěrbina/mřížka
šířka v mm

ks/paleta

Hmotnost

1000/198/20

MW 30/10

60

3,8 kg

500/198/20

MW 30/10

30

2,0 kg

1000/198/20

Ø 6 mm

60

3,5 kg

500/198/20

Ø 6 mm

30

1,7 kg

1000/198/20

rozestup žeber 10 mm

60

6,4 kg

500/198/20

rozestup žeber 10 mm

30

3,2 kg

1000/198/20

rozestup žeber 10 mm

60

8,8 kg

500/198/20

rozestup žeber 10 mm

30

4,4 kg

Vtokový
průřez
1615 cm²/m
1615 cm²/m
250 cm²/m
250 cm²/m
1575 cm²/m
1575 cm²/m
1555 cm²/m
1555 cm²/m

Všechny BG-FA Fasádní žlaby a rošty jsou
pochozí a pojížděné vozíky pro invalidy.

Mřížkový rošt MW 30/10
pozinkovaný a nerez V2A

2.

Děrovaný rošt Ø 6 mm
pozinkovaný a nerez V2A

3.

Rošt s
podélným žebrováním
pozinkovaný a nerez V2A

4.

Rošt s
příčným žebrováním
pozinkovaný a nerez V2A

Reference
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BG-FA Fasádní žlaby
Nástavce, Spojovací kanály a Příslušenství

Nástavce pro všechny šířky žlabů
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

Stavební
Hmotnost
výška v mm

24925200

24925300

Nástavec 250/250, fixní stavební výška

50

1,9 kg

24925201

24925301

Nástavec 250/250, pohyblivá stavební výška

70 – 100

2,6 kg

24925202

24925302

Nástavec 250/250, pohyblivá stavební výška

100 – 160

2,9 kg

24940200

24940300

Nástavec 400/400, fixní stavební výška

50

2,4 kg

24940201

24940301

Nástavec 400/400, pohyblivá stavební výška

70 – 100

3,3 kg

24940202

24940302

Nástavec 400/400, pohyblivá stavební výška

100 – 160

4,1 kg

Nástavce

Rošty na nástavce
Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

Rošty

Délka/šířka/výška
v mm

Štěrbina/mřížka
šířka v mm

Hmotnost

24525200

24525300

Mřížkový rošt

242/242/20

MW 30/10

1,0 kg

24540200

24540300

Mřížkový rošt

392/392/20

MW 30/10

2,5 kg

Spojovací kanály pro všechny šířky žlabů

BG-FA Odtokový kus,
spodní odtok DN 100

i

BG-FA Rohový kus

Art.-Nr.
pozink.

Art.-Nr.
nerez

Spojovací kanály

Délka
v mm

Stavební
výška v mm

Hmotnost

37851

37861

Spojovací kanály, 1000/90/30

1000

30

1,1 kg

37852

37862

Spojovací kanály, 2000/90/30

2000

30

2,2 kg

BG-FA Koncové čelo

Pozice vyvrtaného otvoru: od konce žlabu po střed otvoru je 250 mm

BG-FA  Set pro uchycení
roštů se skládá ze svorky,
šroubu a objímkové matice
(2 kusy na 1 m)

BG-FA Set pro uchycení
roštů se zpevňujícím
ramínkem vč. svorky,
šroubu a objímkové
matice (2 kusy na 1 m)

Reference
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Jednoduchá instalace,
elegantní vzhled.
BG-TM Terasový žlab

Funkční estetika

Terasový žlab BG-TM je pouze 60 mm široký, a tak je svojí
nenápadnou elegancí vhodný pro terasy a zahradní plochy.
Žlab lze ukládat společně s krytinou terasy.
Nevyžaduje se žádná speciální konstrukce.

Oblasti použití

Idealní pro terasy v kombinaci s dlažbou.
Díky rychlé a snadné instalaci je tento systém vynikající
volbou jak pro dodavatele, tak pro stavby svépomocí.

Kryt žlabu
Diskrétní vzhled

Šířka pouhých 60 mm dodává žlabu
nenápadnou eleganci.

Kryt ve tvaru U se jednoduše vloží do těla žlabu.
Na jeho kartáčovaném povrchu jsou atraktivní Ø 6 mm
perforace. Ochranná fólie krytu pro dobu výstavby je
součástí dodávky.

Výška prvku

Prvky o výšce 30 mm se velmi dobře hodí
pro pokládku společně s krytinou teras.

Materiál

Žlaby jsou vyrobeny z
nerezové oceli 1.4301.
Tloušťka materiálu:
Tělo žlabu: 0,75 mm
Kryt: 1,5 mm

Žlab s odtokem

K dispzici jsou také žlaby
s odtokem DN 50 ve dně.

Čelní/spojovací stěna

Profil ve tvaru U může sloužit jako
spojovací kus, který zabraňuje vysunutí
žlabu ve spoji,  anebo jako uzavírací stěna
na konci žlabové linie.

BG-TM Terasové žlaby
šířka žlabu 60 – pochozí

Žlaby, šířka žlabu 60 – nerez V2A.
Art.-Nr.
nerez

tloušťka materiálu:
Žlaby 0,75 mm / Rošty 1,50 mm

Délka
v mm

21106301

BG-TM Terasový žlab E RB 60,
fixní stav. výška včetně roštu a přechodky

1000

Stavební
Hmotnost
výška v mm
30

1,9 kg

30

60

fixní stavební výška

Žlab s odtokem, šířka žlabu 60 – nerez V2A.
Art.-Nr.
nerez

tloušťka materiálu:
Žlaby 0,75 mm / Rošty 1,50 mm

Délka
v mm

21106302

BG-TM Terasový žlab – odtokový kus E RB 60,
fixní stav. výška včetně roštu a 2 ks
přechodek, odtok DN 50

1000

Stavební
Hmotnost
výška v mm
30

2,0 kg

Odtokový kus včetně čelní stěny
a spodního odtoku DN 50

14

15

Nenápadný, přesto

pozoruhodně výkonný.
BG-TE Terasový-štěrbinový žlab

Někdy je potřeba podívat se dvakrát, abychom viděli skutečné
provedení. Náš terasový-štěrbinový žlab má štěrbinu širokou
pouhých 18 mm - opticky splývá s okolní architekturou, aniž by
byla omezena odvodňovací kapacita.

Terasový-štěrbinový žlab:
Odvodnění ve dvou úrovních.

Terasové štěrbinové žlaby jsou skvělým řešením pro terasy, střešní
terasy a zahradní odvodnění. Představují velkou výhodu v tom, že
umožňují odvodnění ve dvou úrovních: z podlahy a z podložní desky.

pochozí a pojížděné invalidním vozíkem

Šířka štěrbiny 18 mm
Úzká štěrbina o šířce
pouhých 18 mm činí
tyto odvodňovací prvky
sotva viditelné.

Oboustranná perforace

Odvodnění je možné z obou úrovní,
na kterých se shromažďuje voda.

Přední pera

Přesně zapadající pera
zajišťují bezpečné spojení mezi
jednotlivými segmenty.

Vložka do štěrbiny

Mřížková vložka brání zapadnutí pevných nečistot do
žlabu a tím zajišťuje čistý a správný průtok žlabovou linií.
Mřížka může být snadno vyjmuta a žlab vyčištěn.

Ochranná vložka v čase výstavby

Ochranná vložka by měla být osazena
ve štěrbině terasového žlabu po celou dobu
výstavby, aby se předešlo deformaci štěrbiny a
znečištění odvodňovacího systému.

Úprava výšky

BG-TE Terasový-štěrbinový
žlab je výškově nastavitelný,
umožňuje tak přesné
usazení i v případě, když je
skon podlahy jiný, než sklon
podložní desky.

Materiál

Žlaby jsou vyrobeny z
nerezové oceli 1.4301.

Výhody:

• Vysoce stabilní, a přesto lehké nerezové tělo žlabu
• Vysoký odvodňovací výkon s šířkou štěrbiny 18 mm
• Esteticky dobře splývá s okolní architekturou
díky velké flixibilitě a úzkému provedení

• Mnoho variant a řada příslušenství
• Jednoduché čištění těla žlabu díky vyjímatelné
   mřížce a čistícím kusům
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BG-TE Terasové-štěrbinové žlaby
světlá šířka 18 – pochozí

Žlaby, světlá šířka 18 – perforovaný.
Perforovaný žlab
tloušťka materiálu 1,00 mm

Délka
v mm

38020

SW 18, perforovaný

1000

100

3,2 kg

38030

SW 18, perforovaný

1000

80 – 130

3,0 kg

Art.-Nr.
nerez

18

Neperforovaný žlab
tloušťka materiálu 1,00 mm

Délka
v mm

Stavební výška
v mm

38000

SW 18, neperforovaný

1000

100

3,2 kg

38010

SW 18, neperforovaný

1000

80 – 130

3,0 kg

Art.-Nr.
nerez

30

100

60

Hmotnost

Žlaby, světlá šířka 18 – neperforovaný.

100

Hmotnost

fixní stavební výška

18

100

Rošty pro BG-TE Terasové štěrbinové žlaby - světlá šířka 18 - nerez V2A.
Art.-Nr.
nerez

Rošty

37955

BG-TE Štěrbinová vložka se čtvercovým otvorem 8/8 mm, L = 500 mm

0,1 kg

37956

BG-TE Štěrbinová vložka se čtvercovým otvorem 8/8 mm, L = 1000 mm

0,2 kg

37961 – dřevo

BG-TE Dřevěná vložka do štěrb roštu SW 18, L = 1000 mm

0,1 kg

100

60
30

80 - 130

40 - 90

18

30

80 - 130

8

Stavební výška
v mm

100

Hmotnost

pohyblivá stavební výška

BG-TE Štěrbinová vložka se
čtvercovým otvorem 8/8 mm

BG-TE Dřevěná vložka do
štěrb roštu, L = 1000 mm,
dřevo

Příslušenství pro BG-TE Terasové-štěrbinové žlaby - světlá šířka 18 - nerez V2A.
Art.-Nr.
nerez

Příslušenství

Stavební výška
v mm

Hmotnost

13399

BG-TE Úchyty pro vyzvednutí šachty - potřeba 2 ks

38040

BG-TE Revizní šachta 500/100 spodní odtok nebo boční

80 – 130

3,0 kg

38050

BG-TE Rohový kus vnější 200/200 – plný

80 – 130

1,2 kg

38055

BG-TE Rohový kus vnitřní 200/200 – plný

80 – 130

1,4 kg

38060

BG-TE Čelní stěna levá / pravá, šířka 100 mm

80 – 130

0,1 kg

BG-TE Rohový kus vnější
200/200 - plný

BG-TE Rohový kus vnitřní
200/200 - plný

0,1 kg

BG-TE Revizní šachta
500/100 s odtokem:
spodní odtok DN 75 / boční DN 50

BG-TE Čelní stěna
levá/pravá,
šířka 100 mm

Reference
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Tak speciální
jako

Vaše požadavky.
Naše individuální řešení.

Uvědomujeme si, že některé požadavky a výzvy nelze řešit pouze standardními
výrobky. Proto pro Vás naši technici rádi navrhují a vyvíjejí různé speciální díly
a individuální řešení. Dokážeme je vyrobit podle Vašich specifických požadavků
a s naším know-how Vám poradíme přímo na stavbě.

Pošlete nám Váš projekt!

Naše technická podpora Vám ráda poradí
a zpracuje pro Vás kompletní projektový návrh.

BG-FA Fasádní žlaby - v radiálu

Nerezové štěrbinové rošty pro kašnu

BG-FA žlab jako rohový kus

BG-FA Fasádní žlaby - kolem fasády

Reference

BG-FA s protiskluzovým roštem

BG-FA Fasádní žlab s úkosy

BG-FA s designovým roštem "paprsky"

BG-FA pro nízko položené skleněné fasády
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Nenápadný, a přesto

pozoruhodně

výkonný &odolný:
BG-OMEGA systém štěrbinových žlabů pro vnitřní použití
Schopnost odolat těžkým zatížením bez krytu a zároveň zajistit spolehlivý
a dlouhodobý odvodňovací výkon činí ze  štěrbinového žlabu BG-OMEGA
jednoduché a úsporné řešení  Vašeho vnitřního odvodnění.
Díky dnu ve tvaru „V“ lze kapaliny bezpečně a účinně odvést. Standardně je
do odtokových prvků integrován pachový uzávěr.

Oblasti použití.

Potravinářský průmysl, průmyslové kuchyně, jatka, vinařství, pivovary apod.

do třídy C 250

Viditelná hrana s
vyrovnávací vložkou

- vyrovnávací vložka vyrobená
z PVC spojená s hranou profilu
- zabraňuje tvorbě dutin při
vyplňování betonu/nátěru vysoce
únosnou zálivkovou hmotou

Vodotěsné spoje

- šroubová příruba
- těsnění vyrovené z EPDM
(případně z teflonu® nebo silikonu)
- doplněné nerezovými šrouby M8

Rohový kus

- rohový kus s délkou ramen 500 mm
- nákladově efektivní a účinné
  řešení do rohu
- nejlepší odvedení tekutin

Odtokový kus včetně pachového uzávěru
- odtokový kus se spodním nebo bočním odtokem
- různé velikosti a výšky pro větší odvodňovací kapacitu
- vyjímatelný kalový koš
- pevné víko do třídy B 125 kN,
třída C 250 kN na vyžádání

Tělo žlabu vyrobené z nerezu

- optimalizovaný OMEGA tvar pro vysoký odvodňovací
výkon, snadné čištění a vysoká stabilita
(zabudované štěrbinové můstky)
- nerezová ocel  1.4301 nebo vyšší kvalita na vyžádání
- tloušťka materiálu 2 mm
- šířka štěrbiny 16 mm, žádný kryt není požadován

Spojovací prvky

- pro rohy, křížové a T spoje
- možnost také s odtokem

Žlab s odtokem

- spodní/boční odtok
přímo ze žlabu
- volně volitelné umístění
  na linii žlabu

Zajištění proti
nadnášení

- trvalá fixace v konstrukci
přilehlé podlahy

Výškové umístění

- výškově nastavitelná podpěra
jako kompletní set

Čelní nebo
koncová stěna

- natěsno svařená
- pro úhledné a vodotěsné
uzavření žlabové linie
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BG-OMEGA
do třídy C250
BG-OMEGA štěrbinové žlaby SW 16 - NEREZOVÁ OCEL
Žlabové prvky s nebo bez spádu, s těsnící přírubou k sešroubování
BG-OMEGA bez spádu - tloušťka materiálu: 2.0 mm
BG-OMEGA - SW 16, bez spádu,
různé výšky - příruby na obou stranách

BG-OMEGA se spádem 0.5% - tloušťka materiálu: 2.0 mm
BG-OMEGA - SW 16, se spádem 0,5 %,
různé výšky - příruba na obou stranách

Výška mm

Váha

max. do 3000

65 - 200

4,4 - 25,5 kg

Délka mm

Výška mm

Váha

max. do 3000

65 - 200

4,5 - 24,6 kg

22

65 - 200

22 16

Délka mm

2

60

BG-OMEGA odtokový kus vč. pachového uzávěru
pro BG-OMEGA štěrbinové žlaby, s kalovým košem, v různých velikostech a výškách,
vždy pro spodní nebo boční napojení
BG-OMEGA odtokový kus vč. pachového uzávěru a kalového koše
BG-OMEGA odtokový kus 247 x 247 s kalovým košem, s odtokem DN 100,
pro spodní napojení
BG-OMEGA odtokový kus 247 x 247 s kalovým košem, s odtokem DN 100,
pro boční napojení

Přírubový spoj s těsněním

i

Další odtokové kusy s vyšší hydraulickou kapacitou na vyžádání.

BG-OMEGA
odtokový kus
vč. pachového uzávěru a
kalového koše,
boční odtok

BG-OMEGA
odtokový kus
vč. pachového uzávěru a
kalového koše,
spodní odtok

Materiál

Výška mm

Váha

nerezová ocel

260

8,3 kg

nerezová ocel

260

8,3 kg

Příslušenství

pro BG-OMEGA štěrbinové žlaby, SW 16
Příslušenství
BG-OMEGA roh 90°, délka ramen 500 mm
BG-OMEGA rohový spoj 90°
BG-OMEGA T spoj
BG-OMEGA křížení
BG-OMEGA přední nebo koncová stěna
BG-OMEGA koncová stěna s odtokem DN 50

Materiál

Výška mm

Váha

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel

65 - 200
65 - 200
65 - 200
65 - 200
65 - 200
65 - 200

4,4 - 9,0 kg
5,7 - 7,3 kg
6,1 - 7,8 kg
6,5 - 8,3 kg
0,3 - 2,7 kg
0,4 - 2,8 kg

BG-OMEGA roh s délkou
ramen 500 mm

BG-OMEGA
rohový spoj

BG-OMEGA
T spoj

BG-OMEGA
křížení

Pošlete nám Váš projekt!

Naše technická podpora Vám ráda poradí
a zpracuje pro Vás kompletní projektový návrh.
Ing. Irena Galiová   
+420 601 126 363 / irena.galiova@ bg-graspointner.com

Reference
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Hranatý

a dobře utěsněný.
BG-SIGMA mřížkový systém

BG-SIGMA odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli
1.4301 nebo vyšší kavality a jsou používány k odvedení vody z
podlahy do systému odpadních vod. Speciálně vyvinutý přírubový
spoj zajišťuje absolutně nepropustné uložení žlabové linie.
Tento vysoce kvalitní a samostatný drenážní systém může být
uzpůsoben tak, aby splňoval Vaše požadavky.  V podstatě jakákoli
výška, šířka a zatížení jsou možné. Jako kryty jsou k dispozici
nerezové mřížkové rošty do třídy zatížení C 250.

Oblasti použití:

Parkoviště, parkovací plochy, podniky na zpracování potravin,
chemické továrny, pivovary, mlékárny, supermarkety, jídelny,
nemocnice apod.

do třídy C 250

Vodotěsné spoje

- šroubované příruby
- těsnění vyrobené z NBR
- doplněné nerezovými šrouby M6

Děrovaná, průběžná
přírubová lišta

- odolné napojení svrchní vrstvy podlahy
na odvodňovací žlaby

Výškové umístění

- výškově nastavitelná podpěra
jako kompletní set

Rošt

- nerezový mřížkový rošt z oceli 1.4301 (V2A)
- šířka roštu 30/10 nebo 30/30 mm
- třída zatížení B 125 nebo C 250
- možnost přišroubování - šrouby na objednávku

Rám na vpust

- jako spojovací prvek
- také pro T, rohový a křížový spoj
- jako rám na vpusti vystavěné na místě

Čelní /koncová stěna
- natěsno svařená (vč.
děrované přírubové lišty)
- těsné uzavření žlabové linie

Tělo žlabu

- vyrobeno z nerezové oceli 1.4301
nebo vyšší kvality
- světlá šířka: 150 mm
- viditelná šířka: 208 mm
- délka prvku: 4000 mm
(upravitelná podle délky linie)
- tloušťka materiálu: 1,5 mm

Kotvící prvek

- pro trvalé uchycení těla žlabu do
konstrukce přilehlé podlahy

Jímka

- jako spojovací prvek
- také pro T, rohové a křížové napojení
- může být umístěna kdekoli na linii žlabu
- s nepropustnou svařovanou nerezovou nádrží
- jako záchytná nebo retenční jímka

Odtokový kus

- průměr připraveného odtoku volitelný
- může být umístěn individuálně kdekoli
  na žlabové linii
- odtok jako přítok např. do odlučovače
  ropných látek
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BG-SIGMA
do třídy C250
BG-SIGMA mřížkový žlab, světlá šířka 150 - NEREZOVÁ OCEL
Tělo žlabu bez spádu, s přivařenou těsnící přírubou, standardní délka 4000 mm
BG-SIGMA bez spádu - tloušťka materiálu: 1,5 mm
BG-SIGMA mřížkový žlab s přírubou, světlá šířka 150, bez spádu,
standardní délka: 4000 mm / viditelná šířka: 208 mm / světlá šířka: 150 mm
vnitřní výška: 70 mm / vč. nerezového mřížkového roštu

Délka mm Výška mm
4000

95

Váha
29 kg

268
208

70

95

150

BG-SIGMA odtokové prvky

Rám na vpust nebo jímka mohou být umístěny kdekoli na linii žlabu, jako spoj, koncový kus, T spoj nebo křížení
Rám na vpust
BG-SIGMA rám na vpust - koncový kus
BG-SIGMA rám na vpust - rohový nebo spojovací kus
BG-SIGMA rám na vpust - T-kus
BG-SIGMA rám na vpust - křížení

Odtoková jímka

Šroubovaný přírubový spoj
s NBR těsněním

Materiál

Výška mm

Váha

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel

100
100
100
100

5,3 kg
5,5 kg
5,7 kg
5,8 kg

Materiál

Výška mm

Váha

BG-SIGMA odtoková jímka - koncový kus
BG-SIGMA odtoková jímka - rohový nebo spojovací kus
BG-SIGMA odtoková jímka - T-kus
BG-SIGMA odtoková jímka - křížení

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel

482
482
482
482

13,3 kg
13,4 kg
13,6 kg
13,8 kg

Rošty pro vpusti a jímky

Třída zatížení

Výška mm

Váha

B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN

30
30
30
30

7,0 kg
5,0 kg
7,8 kg
6,0 kg

Mřížkový rošt 397/397/30, MW 30/10
Mřížkový rošt 397/397/30, MW 30/30
Mřížkový rošt 397/397/30, MW 30/10
Mřížkový rošt 397/397/30, MW 30/30

BG-SIGMA
Rám na vpust

BG-SIGMA
Odtoková jímka

Rošty a Příslušenství

pro BG-SIGMA mřížkový žlab, světlá šířka 150
Rošty bez šroubového spoje
Mřížkový rošt 1000/197/30, MW 30/10
Mřížkový rošt 1000/197/30, MW 30/30
Mřížkový rošt 1000/197/30, MW 30/10
Mřížkový rošt 1000/197/30, MW 30/30

Příslušenství
BG-SIGMA rohový kus 90°, ramena délky 700 x 700 mm
BG-SIGMA T-kus, ramena délky 1000 x 700 mm
BG-SIGMA křížení, ramena délky 1000 x 700 mm
Příplatek za nepropustné navaření odtokové přípravy DN 100, ze dna
Příplatek za šroubované spoje k roštům na běžný metr / rošt vč. vpusti

BG-SIGMA rohový kus 90°,
délka ramen 700 x 700 mm

Třída zatížení

Výška mm

B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN

30
30
30
30

Materiál

Výška mm

nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel

95
95
95

BG-SIGMA T-kus,
délka ramen 1000 x 700 mm

Váha
8,0 kg
6,0 kg
10,0 kg
8,0 kg

Váha
8,9 kg
11,6 kg
11,2 kg

BG-SIGMA křížení,
délka ramen 1000 x 700 mm

Pošlete nám Váš projekt!

Naše technická podpora Vám ráda poradí
a zpracuje pro Vás kompletní projektový návrh.
Ing. Irena Galiová   
+420 601 126 363 / irena.galiova@ bg-graspointner.com

Reference
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BG Příklady zabudování
BG-FA Fasádní žlaby

4
8

1
2

5
3
6

7
6

1
2
3

BG-FA Fasádní žlab fixní stav.
výška RB 130 nebo 200
Spojovací kanálek k odtoku
Nástavec s mřížkovým roštem

4
5

6
7
8

Obklad
např. dlažba nebo palubky
Spodní konstrukce podle návrhu
projektanta např. štěrkové lůžko nebo
drenážní beton
Hydroizolace
Zateplení
Konstrukce: dveře nebo fasáda

8

Zabudování BG-FA Fasádního žlabu
při malé výšce izolace nebo u prahu

50

7

4
1
>-- 200

Min. výška napojení
podle projektanta

8

Povrchová vrstva

7

80

Min. výška napojení
podle projektanta

130

4
50

4

1

5
2
6

7

6

6

Povrchová vrstva

7

5

7

min. 10 mm

8

Povrchová vrstva

min. 50 mm

Umístění BG-FA Fasádního žlabu s mřížkovým roštem
u paty sníženého parapetu zabraňuje pronikání vody za
vodotěsnou izolaci při zachování výšky prahu min. 50 mm.
Dodržení výšky izolace platí pro všechny fasádní žlaby.
BG-FA Fasádní žlab s nízkou stavební výškou v kombinaci
se spojovacím kanálkem je vhodné použít při větších
vzdálenostech k odtokovému místu

min. 10 mm

Nosná konstrukce

1
200

5
6

7

Min. výška napojení
podle projektanta

6

min. 10 mm

6

Zabudování BG-FA Fasádního žlabu
na styku se zeminou
Povrchová vrstva

7

50

BG-FA Fasádní žlab s oboustrannou perforací ve štěrkovém lůžku
nebo uložený do betonového potěru odvádí srážkovou vodu do
podloží ke vsaku, případně je možné osadit
kus se spodním odtokem k rychlému>--odvedení
srážkové vody.
200

8

4
1

5

30
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BG Příklady zabudování
BG-FA Fasádní žlaby plus & Terasové systémy

BG-FA Fasádní žlab plus.
BG-FA Fasádní žlaby plus umožňují plynulé
nastavení výšky.
Žlab má otevřené dno a integrované nastavitelné
nožičky, které se dají nastavit shora - tedy i po
zabudovaní. Takto je možné jednoduše slícovat
hrany žlabu s povrchovou vrstvou.
Kromě toho se BG-FA Fasádní žlaby plus
perfektně hodí ke každému terasovému obkladu.  

Konstrukce fasády

BG-FA Fasádní žlab plus RB 130
variabilní výška
Povrchová vrstva

Detail napojení
hydroizolace podle
projektové dokumentace

Konstrukce podlahy podle
projektové dokumentace
(např. dlažba na terčích a pod.)

Hydroizolace

Zateplení detailu
napojení fasády podle
projektové dokumentace

Tepelná izolace

Hydroizolace
Nosná konstrukce

BG-TE Terasový-štěrbinový žlab.
BG-TE Terasový-štěrbinový žlab se využívá zejména pro odvodnění
teras a zahradních staveb. Hlavní výhodou je, že tento žlab umožňuje
odvodnění ve dvou úrovních – z nášlapné a pod ní zhotovené
základové vrstvy.

Spára s trvale elastickým
tmelem

2% spád

2% spád

Dlažba
Drenážní beton nebo
štěrkové lůžko
2% spád

Povrchová voda je odváděná přes úzkou štěrbinu se štěrbinovou
vložkou a průsaková voda vniká do žlabu přes perforované tělo žlabu.
Pomocí výškového nastavení dokážeme  vyrovnat rozdíl ve spádu
průsakové vody a spodní desky.

2% spád

Drenážní rohož
Monolitický
základ
Hrubý štěrk/
zemina

BG-TM Terasový žlab.

Srážková voda vtéká přes děrovaný rošt a rychle odteká.

Zámková dlažba

Štěrkové lůžko
nebo drenážní
beton.

30

60

BG-TM Terasové žlaby sa používají především na odvodnění teras,
kde jsou přímo napojené na okolní dlažbu. Mají nízkou stavební
výšku - pouze 30 mm, a proto je můžeme uložit na jakékoliv
místo na terase.  Jako podklad stačí štěrkové lůžko.

BG Příklady zabudování
BG-OMEGA a BG-SIGMA

 ) Návod na pokládku BG-OMEGA
A
B) Návod na pokládku BG-SIGMA
1) A+B Náš návod na pokládku a příklady zabudování vycházejí
ze všeobecně známých použití, která je nutné projekční stranou
přizpůsobit dané místní situaci.
Vždy je nutné vzít v úvahu třídy zatížení podle ČSN EN 1433 a
zohlednit všeobecně známé technické postupy a směrnice používané
v dané oblasti. Ve speciálních případech kontaktujte naše odborníky.
2.1) A+B Pro uložení žlabu do epoxidové zálivky musí být v
desce vynechaný prostor pro žlab, anebo se žlab zabuduje
společně s betonovou deskou.
2.2) A+B Žlaby je nutné rozložit na místo uložení podle kladecího
plánu, případně návodu na pokládku. Je nutné dbát na správné
osazení těsnění (velikost / výška). Následně je třeba důkladně
dotáhnout šroubové spoje žlabů.
2.3) A Nejdříve se umístí odtokový kus na odpadovou kanalizaci
a spodní maticí na nastavitelných podpěrách se nastaví finální výška
(druhou matici ještě neutahujeme). Žlaby se zafixují cca 1 – 1,5 mm
pod úrovní okolní podlahy.
2.3) B   Nejdříve se umístí odtokový kus na odpadovou kanalizaci
a spodní maticí na nastavitelných podpěrách se nastaví finální výška
(druhou matici ještě neutahujeme) – krajní hrana žlabu určuje výšku
hotové podlahy. Jestliže má být žlab zaústěný do záchytné nebo
retenční jímky (místo přípojky na kanalizaci) je třeba nejdříve žlab
správně výškově osadit nad touto jímkou.
2.4) A+B Příruby žlabů je nutné důkladně očistit (znečištění musí
být odstraněno) a společně s těsněním je k sobě pevně přišroubovat –
spojovací materiál je součástí  dodávky.

2.6) A+B Po vyrovnaní a výškovém nastavení žlabové línie musí být
žlab zabezpečený proti podsmeknutí-posunutí při betonáži – k tomu
slouží pevné utažení horních matic na nastavitelných podpěrách, které
musí být ukotvené do desky, anebo obetonované na místě.
2.7) A+B Doporučuje se žlaby chránit před znečistěním
při betonáži (např. oblepením).
2.8) A Před betonáží / zálivkou se musí na okraj žlabu vložit dělící
prvek, který později, po jeho odstranění, vytvoří drážku pro trvale
pružnou spáru mezi tělem žlabu a podlahovou vrstvou.
2.8) B Kotvy žlabů musí také být zabetonované / zalité.
2.9) A+B Při vylévání zálivkové hmoty se musí zajistit, aby hmota
obalila vnější stěnu žlabu celoplošně a bez vzduchových bublin.
Žlab musí být 100% zalitý.  V případě, že by tomu tak nebylo,
mohlo by v budoucnosti při zatížení dojít k deformaci.
2.10) A+B Je třeba myslet na to, aby při nanášení betonu
a vibracích nedošlo ke změně polohy a formy žlabu.
3) A+B Ve spoji mezi BG-OMEGA žlabem a okolní pojízdnou
plochou doporučujeme vytvořit pracovní spáru. Tato spára musí
být vyplněná vhodným elastickým tmelem. Povrchovou úpravu
provést podle návodu výrobce.
4) A Všechny okolní hraničící vrstvy musí být trvale vyšší něž je
vrchní hrana žlabu o cca 1 – 1,5 mm pro zajištění správného odtoku
vody z plochy.
5) A+B Čištění a údržba: v provozech, ve kterých se dají očekávat
silné chemické vlivy (rozpouštědla, kyseliny, louhy…), se doporučuje
žlaby pravidelně čistit, aby nedocházelo ke vniku usazenin.

2.5) A+B Po sešroubování přírub je třeba dát pozor na přesné
vyrovnání žlabu (šnůrka, vodováha).

Příklad zabudování BG-OMEGA:

Příklad zabudování BG-SIGMA:

min. 150 mm

min. 330 mm při zálivce
min. 30 mm při zálivce

výztuž podle statických výpočtů

min. 150 mm

min. 20 mm při zálivce

268
příruba k
sešroubování

povrchová vrstva
kotvy

91,5

stavební
výška žlabu

min. C25/30

min. 20 mm při zálivce

min. 30 mm při zálivce

min. 30 mm při zálivce

nastavitelné podpěry
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Popis materiálu
Vlastnosti materiálů

Pozinkovaná ocel

i

Nerez V2A (1.4301)

   

   

Ocelové časti žlabů jsou pokryté ochrannou zinkovou
vrstvou.  Aby byla ochrana vůči korozi dlouhodobá,
musíme tuto vrstvu chránit před mechanickým
poškozením a před nežádoucími chemickými
reakcemi. Kontakt s látkami, které obsahují vápno a
cement (např. potěr...), může tuto ochrannou vrstvu
narušit. Kondenzace vody zase způsobuje korozi zinku,
tzv. bílou rez – povlak na roštech. Toto však nemá vliv
na vlastnosti roštu.

Navzdory všeobecnému mínění i nerezová ocel může
rezivět. Způsobují ji částečky jiných kovů (prach,
třísky...), které jsou v neustálém kontaktu s nerezem, a
působením posypových solí korodují. Proto
doporučujeme pravidelné čištění.

UPOZORNĚNÍ: Pozinkované prvky žlabové linie nesmí být
položeny na čerstvou vápenou maltu nebo na cementovou maltu,
a nesmí být vyspárované acetátovými silikony,
aby se předešlo urychlení koroze.

Naše nerezové hrany a rošty sa vyrábějí z nerezu V2A
(AISI-Nr.1.4301). Za příplatek můžeme nerezové rošty
vyrobit z nerezu V4A (AISI-Nr.1.4404).

Upozornění

napro
dalŠí
výrobky
GALA výstavbu.
FILCOTEN® light

FILCOTEN® dvorní vpust

Světlá šířka 100, 150

300 x 300

do třídy C 250 kN

do třídy B 125 kN

• Tělo žlabu je vyrobené z betonu
  FILCOTEN HPC
  High Performance Concrete

• Prvek bodového odvodnění vyrobený
  z betonu FILCOTEN HPC
  High Performance Concrete

• s nebo bez spádu

• s nebo bez litinového rámu

• vložený štěrbinový, mřížkový
  nebo litinový rošt

• mřížkový nebo litinový rošt
  s fiX zajištěním

• mini prvky o výšce 55 mm

• vč. pachového uzávěru a kalového koše

Oblasti použití

Oblasti použití

Příjezdové cesty k obytným domům a parkovištím, vjezdy do garáží,
terasy, sportovní a zahradní plochy, pěší zóny, chodníky.

Venkovní plochy, dvory a vjezdy do garáží, parkovací stání, školní
dvory, zahradnické a terénní úpravy

Technické údaje: www.bg-graspointner.com/cz/FILCOTEN_light

Technical data: www.bg-graspointner.com/cz/FILCOTEN_dvorni_vpust

FILCOTEN® tec

FILCOTEN® parkline

Světlá šířka 100, 150, 200

Světlá šířka 150, 300

do třídy C 250 kN
• Tělo žlabu je vyrobené z betonu
  FILCOTEN HPC
  High Performance Concrete

• Tělo žlabu je vyrobené z betonu
  FILCOTEN HPC
  High Performance Concrete

• se zabudovanými hranami z
  pozinkované oceli nebo nerezové oceli

• bez spádu
• prvky o výšce 35 a 50 mm

• s nebo bez spádu

• štěrbina o šířce 12.5/17/18 mm

• štěrbinový, děrovaný a mřížkový rošt,
  COMBee designový rošt a litinový
  rošt s fiX samozajišťovacím systémem

Oblasti použití

do třídy C 250 kN

• mini prvky o výšce 80/100 mm

Parkoviště, pěší zóny, parky, náměstí,
kancelářské budovy, sportovní a volnočasová centra
Technické údaje: www.bg-graspointner.com/cz/FILCOTEN_tec

• kryt není třeba

Oblasti použití
Parkovací domy, parkovací plošiny, garáže, parkovací plochy,
výrobní závody
Technické údaje: www.bg-graspointner.com/cz/FILCOTEN_parkline
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BG-Graspointner CZ s.r.o.
K Vodojemu 140
CZ-252 19 Chrášťany u Prahy
Tel.: +420 257 950 853
E-Mail: office-cz@ bg-graspointner.com
Web: www.bg-graspointner.com
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