
Řada 8 – To nejlepší, co EUROPA nabízí

Řada 7 – Standard, na který se můžete spolehnout
POKLOPY ŘADY EUROPA



Poklopy  – poklopy bez kompromisů

Poklopy EUROPA řady 7 – standard, na který se můžete spolehnout
	Jsou nabízeny ve třídách D400, C250 a B125.

	Nabízí 3 typy rámů a 3 typy vík, které lze libovolně kombinovat.

	Poklopy s kvalitním konstrukčním řešením, které zaručuje dlouhodobou funkčnost poklopu i při snížených pořizovacích nákladech.

	Tlumící vložka je vyrobena z EPDM, tlumí vertikální pohyb a je chráněna uvnitř litinového žlábku proti pohybu a případnému poškození.

Kódování výrobků

Produktová řada: 7, 8

Typ rámu: A, B, G, H, I, J, K, L, M, N 

Zajištěné vůči krádeži:
Nezajištěné vůči krádeži:
Bez odvětrání:
S odvětráním:
Mříž:

1, 2, M
3, 4, N
1, 3
2, 4

X

P

N
4

M, N

Poklopy řady 7:
Poklopy řady 8:

B, C, D
D, E

K D L 8 1 B X X P K
Rozšířený kód

Dozajištění západkou

X X P K
Vlastní motiv na víku 

Nápisy, normy 

Bez:
Prášková (komaxit) na pohledové straně:
Akrylátová černá na pohledové straně víka:
Akrylátová černá na pohledové straně víka a rámu:
Akrylátová černá na víku a rámu

B
K
F
H
C

Barva:

Bez zajištění:

Západka se šroubem M16 pozink 6hr:

Západka se šroubem M16 nerez 6hr:
Západka se šroubem M16 nerez 4hr:

K D L 8 1 B

Typ víka 

Třída zatížení 

Základní kód

Litinový rám

Litinový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: L

Kruhová mříž s čepem
Kód víka: M 

Litinový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: K

Kruhová mříž bez čepu
Kód víka: N 

Celolitinový rám s dosedací plochou o velikosti 1 129 cm2.

Litino-betonový roznášecí rám ø1000

Roznášecí rám ø1000 bez osazení pro lapač
Kód rámu: I

Víko bez odvětrání s čepem
Kód víka: 1 

Roznášecí rám ø1000 s osazením pro lapač
Kód rámu: J

Víko bez odvětrání bez čepu
Kód víka: 3 

Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 4 550 cm2.
Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Litino-betonový roznášecí rám ø1200

Roznášecí rám ø1200 bez osazení pro lapač
Kód rámu: G

Víko s odvětráním s čepem
Kód víka: 2 

Roznášecí rám ø1200 s osazením pro lapač
Kód rámu: H

Víko s odvětráním bez čepu
Kód víka: 4

Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 7 950 cm2.
Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.
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Samonivelační rám

Samonivelační rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: M

Víko s odvětráním s čepem
Kód víka: 2 

Samonivelační rám s osazením pro lapač
Kód rámu: N

Víko s odvětráním bez čepu
Kód víka: 4

Samonivelační rám s dosedací plochou o velikosti 2 141 cm2.
Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.

Litino-betonový roznášecí rám ø1000

Roznášecí rám ø1000 bez osazení pro lapač
Kód rámu: I

Víko s vlastním motivem 

Roznášecí rám ø1000 s osazením pro lapač
Kód rámu: J

Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 4 550 cm2.
Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě. 
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Litino-betonový roznášecí rám ø1200

Roznášecí rám ø1200 bez osazení pro lapač
Kód rámu: G

Roznášecí rám ø1200 s osazením pro lapač
Kód rámu: H

Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 7 950 cm2.
Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě. 
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Litinový rám

Litinový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: L

Kruhová mříž s čepem
Kód víka: M 

Litinový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: K

Kruhová mříž bez čepu
Kód víka: N 

Celolitinový rám s dosedací plochou o velikosti 850 cm2.
Pouze ve třídě D400, pro vyšší zátěž není tento druh rámu vhodný.

Litino-betonový rám

Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: B

Víko bez odvětrání s čepem
Kód víka: 1 

Litino-betonový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: A

Víko bez odvětrání bez čepu
Kód víka: 3 

Litino-betonový rám s dosedací plochou o velikosti 1 588 cm2.
Doporučená varianta pro klasický způsob zabudování.

Poklopy EUROPA řady 8 – to nejlepší, co EUROPA nabízí
	Jsou nabízeny ve třídách E600 a D400 (celolitinový rám a vtoková mříž pouze D400)

	Nabízí 5 typů rámů a 3 typy vík, které lze libovolně kombinovat.

	Poklopy s nejlepším konstrukčním řešením, které zaručuje dlouhodobou funkčnost poklopu při jakémkoli použití včetně těch nejzatěžovanějších míst.

	Tlumící vložka tlumí vertikální i horizontální pohyb a je vyrobena z EPDM. Je sevřena bez možnosti pohybu jakýmkoli směrem tak, aby nedocházelo 
k  jakémukoli poškození.

Vlastní motiv na víku
	Ochrana proti krádeži  

– znesnadnění výkupu 

	Použití loga na jakékoli víko 
řady EUROPA

	Rozměry loga:

(Pouze ve třídě D400)
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KASI, spol. s r.o. 

Chrudimská 1602
Přelouč 535 01
Česká republika

tel.: +420 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz

Poklopy  – poklopy bez kompromisů
Vlastnosti
	Konstrukce poklopu bez kompromisů = Všechny důležité vlastnosti pro dlouhověkost

 Tlumení pohybu víka v rámu zajišťuje tlumící vložka z EPDM odolná proti olejům, 
solím a dalším rozmrazovacím látkám.

 Tlumící vložka je chráněna uvnitř litiny proti pohybům a poškození.
 Nový „T“ design víka minimalizuje hlučnost poklopu způsobenou přejezdy automo-

bilů a snižuje přísavný efekt pneumatik.
 Vícebodová pružina přitahuje vycentrovaně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb.
 Proti krádežím lze zvolit kombinaci dvou možností:
 – nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
 – umístění znaku provozovatele na víku poklopu
 Bezpečnostní aretace v inspekční poloze při 90° brání samovolnému uzavření.
 Možnost výběru ze čtyř druhů rámů (litinový, litino-betonový, samonivelační, rozná-

šecí rámy), které umožňují osazení jak do standardně vyráběných betonových ša-
chet, tak i plastových šachet. Jsou vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce.

Víko

Plocha horizontálního
tlumení víka
221 cm2

Plocha vertikálního
tlumení víka
618 cm2

Tlumící 
vložka

Rám

	Všechny použité materiály jsou 100% z Evropské unie – tvárná litina, nerezová ocel, EPDM, 
beton třídy C35/45 odolný vůči solím a rozmrazovacím látkám XF4 dle EN206.

	Litina vyrobena v ČR v nejmodernější slévárně na šedou i tvárnou litinu specializované na kana-
lizační program, zabezpečující vysokou přesnost a stálou kvalitu výroby.

	Betonové části vyrobené z kvalitního a odolného betonu na automatických linkách s vibrolisem.

Podmínky dlouhodobé životnosti
	Správně zvolený typ poklopu – třída zatížení a produktová řada podle zátěže a dalších vlivů v mís-

tě zabudování.

	Správně zvolený typ rámu – dle možností zabudování volit rám s co největší dosedací plochou.

	Dodržení technologického postupu zabudování – správný postup pokládky s kvalitními stavební-
mi materiály.

Podpora při zabudování
	Zaučíme vás jak provádět pokládku – správný pracovní postup pro bezchybně zabudovaný poklop. 

	Dodáme kvalitní maltové materiály ISOLSAN – kvalitní parametry, rychlé a jednoduché použití, 
vyrobeno v ČR.

	“Česká cesta” – Ve spolupráci s firmami POKLOPSYSTEM a ISOLSAN nabízíme kompletní systém od 
ryze českých výrobců:

 poklop KASI

 malty ISOLSAN

 zabudování či zaškolení pokládky provedené firmou POKLOPSYSTEM

Doplňkový sortiment 
	Manipulační pomůcky 

	Lapače nečistot

	Vyrovnávací prstence


