
Liniové odvodnění

GLYNWED s.r.o.
Průmyslová 367
252 42 Vestec u Prahy

9/
20

12

Váš prodejce:

I N F O L I N K A
8 0 0   2 3   2 4   2 5 

tel.: 272 084 611
fax: 272 084 624
e-mail: info@glynwed.cz
http://www.glynwed.cz

 Pokládka žlabů - doporučený postup
Jak jednoduché!

1. Připravíme min. 10 cm 
vysoké betonové lože 
(beton tř. B-25) na dně 
 výkopu.

2. Rozvrhneme si odtoková 
místa. V případě spod-
ního vyústění vyřízneme 
ve dně žlabu vyznačený 
otvor a připevníme 
vyúsťovací díl, pokud ne-
ní součástí žlabu.

3. Uložíme žlaby, 
připevníme zakončení.

4. Žlaby musí být 
obetonovány až k horní 

hraně, přičemž v případě 
zadláždění obetonujeme 
do výšky min. 4 až 5 cm 
a následně vyplníme 
betonem prostor také 
mezi dlažbou a žlabem

5. Při betonáži je třeba za-
jistit původní rozteč 
žlabu, nejlépe vložením 
roštu.

6. Dbáme na to, aby okolní 
povrch (dlažby apod.) 
byl 3 až 5 mm nad horní 
stranou roštu.

Montážní schéma - příklady použití

 Štěrbinový žlab

 moderní a estetické 
odvodnění povrchu díky 
úzké štěrbině

 s plastovým štěrbinovým 
roštem 2 × 0,5 m

 třída zatížení A 15
 vhodné pro zámkovou, 

kamennou či betonovou 
dlažbu

 DN 100, napojení 
na vodorovné vyústění

 pro žlaby Easy, 
Drive, Solid, PP, Car 
a štěrbinový

 k zachycení nečistot  
z odvodňovacího žlabu, 
umístění možné i mimo 
odvodňovanou plochu, 
propojení klasickou KG 
kanalizační trubkou  
d 110 mm

 skládá se z šachty 
300 × 300 mm, dělítka 
šachty (k zachycení  
plovoucích nečistot)  
a pochozího poklopu

Třída zatížení A15

Délka [m] 1

Šířka [mm] 130

Výška [mm] 70

Obj. číslo 105120

Koncovka žlabu

Spodní vyústění

Balení [ks] 10

Obj. číslo 105157

Balení [ks] 10

Obj. číslo 105497

 Příslušenství k žlabům

Obj. číslo 850080

Obj. číslo x155069

Sifon

Čistící šachta



 Systém liniového odvodnění

Výhody

 Solid žlab

 Car žlab

Provedení

Systém liniového odvodnění je s výhodou využíván všude 
tam, kde je požadováno spolehlivé odvodnění zpevně-
ných ploch. Umožňuje jednoduché spádování povrchu 
bez složitého členění.

Uplatnění najde při odvodnění kolem bazénů, před ga-
rážovými vraty, na veřejných prostranstvích (pěší zóny, 
parkoviště apod.).

 Masivní konstrukce 
za příznivou cenu

 Estetický vzhled
 Prakticky neomezená 

životnost
 Malá hmotnost – 

snadná manipulace
 Snadné zpracování, 

jednoduchá pokládka
 Vysoká houževnatost, 

odolnost proti 
nárazům

 Snadné napojení 
na kanalizaci DN 100

 Ekologický výrobek – 
100% recyklovatelný

 Dokonale hladký 
povrch:

 lehký PE-HD 
odvodňovací žlab

 kovový pozinkovaný 
rošt

 třída zatížení A 15
 použití: pochůzné  

plochy

 masivní PE-HD odvodňovací žlab pro vyšší zátěž
 pozinkovaný pororošt - není náchylný k prohýbání!
 třída zatížení B 125 (do 12,5 t)
 použití: vjezdy, parkoviště, garáže

Pro vjezdy, garáže a parkoviště je vhodný masívní 
PE-HD odvodňovací žlab s pororoštem třídy B 125

Systém liniového odvodnění je s výhodou využíván 
všude tam, kde je požadováno spolehlivé odvodnění 
zpevněných ploch. Pokud je ale navíc běžně vystaven 
pojíždění osobními auty, je třeba pečlivě vybírat. 
Celkem běžně můžeme vidět odvodňovací žlab se zpro-
hýbaným lehkým pozinkovaným roštem, který navíc 
mnohdy nebezpečně “vyskočí”. Je to způsobeno někdy 
snahou ušetřit, jindy neznalostí. Často se setkáváme 
s domněnkou, že odvodňovací žlaby třídy zátěže A 15 
jsou určeny pro pojezd osobními vozy. To je však omyl, 
do této třídy patří plochy využívané chodci a cyklisty. 
Pro plochy pojížděné osobními automobily jsou určeny 
žlaby zátěžové třídy B 125, které zajistí trvale funkční 
odvodnění.

 A 15 – dopravní plochy, které jsou výhradně 
využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, 
např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty

 B 125 – chodníky a pěší zóny a podobné plochy, 
parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy

 nenasákavost
 odolnost proti mrazu
 optimální samočisticí 

schopnost
 výborné odtokové 

parametry
Koncovka žlabu Vyústění vodorovné

Vyústění spodní

Balení [ks] 25

Obj. číslo 1337104

Balení [ks] 10

Obj. číslo 337111

Balení [ks] 15

Obj. číslo 337128

Rošt pozink.

Třída zatížení A15

Délka [m] 1

Šířka [mm] 130

Výška [mm] 127

Balení [ks] 60

Obj. číslo 850078

Rošt pozink.

Třída zatížení B 125

Délka [m] 1

Šířka [mm] 130

Výška [mm] 110

Balení [ks] 48

Obj. číslo 313203

Rošt pozinkovaný

Pororošt

Koncovka / vodorovné  
vyústění

Fixace roštu

Fixace roštu

Délka [m] 1

Balení [ks] - - -

Obj. číslo 850086

Délka [m] 1

Balení [ks] - - -

Obj. číslo 313233

Balení [ks] 10

Obj. číslo 850085

Balení [ks] 2

Obj. číslo 850088

Balení [ks] 2

Obj. číslo (pro výšku 52 mm) 850088

Obj. číslo (pro výšku 70 mm) 850089

koncovka vyústění

 PP odvodňovací žlab

 nízké provedení vhod-
né např. na terasy

 kovový pozinkovaný rošt
 třída zatížení A 15
 použití: pochůzné  

plochy

Rošt pozink. pozink. plast

Třída zatížení A15 A15 A15

Délka [m] 1 1 1

Šířka [mm] 130 130 130

Výška [mm] 52 70 70

Balení [ks] 45 105 105

Obj. číslo 105123 105119 105140

Koncovka žlabu
Vyústění spodní Výška [mm] 52 70

Balení [ks] 10 10

Obj. číslo 105159 105157

Balení [ks] 10

Obj. číslo 105497

spodní vodorovné


