
ŠACHTOVÉ  
POKLOPY A MŘÍŽE



... představuje šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny, které se vyznačují 

vysokou dopravní bezpečností, nehlučnou koncepcí a vysokým komfortem 

ovládání. Použití materiálů se specifickými vlastnostmi umožňuje výrobu 

výkonných, trvanlivých a uživatelsky příjemných konstrukcí v porovnání 

s běžnými šachtovými poklopy a mřížemi.

Produktový program VIATOP byl přizpůsoben vzrůstajícím požadavkům 

trhu a doplněn o nové varianty produktů. 

Systém řízení společnosti Saint-Gobain PAM je certifikován podle normy 

EN ISO 9001 a EN ISO 14001. Mimoto je dlouholetým partnerem pro 

certifikační služby společnost DIN CERTCO, certifikační společnost skupiny 

TÜV Rheinland a Deutsches Institut für Normung e. V. (Německý ústav pro 

průmyslovou normalizaci, DIN). 

Šachtové poklopy a mříže VIATOP jsou opatřeny značkou DINplus. Kontrola 

produktů se provádí podle normy EN 124 a přísných požadavků certifikačního 

programu. Značka DINplus tak signalizuje jakostní charakteristiky přesahující 

normou stanovený rámec a potvrzuje kvalitu, bezpečnost a spolehlivost li-

tinových produktů pro kanalizační vpusti od společnosti Saint-Gobain PAM.



Třída D 400
Světlá šířka 610 mm 
Hmotnost víka 48 kg
Volitelně s nápisem  

„RW“, „SW“ a „WASSER“s ventilací* bez ventilace*

* Poklopy jsou v rámci produktové řady VIATOP, VIATOP 2 a VIATOP M zaměnitelné

* Víka jsou v rámci jedné produktové řady zaměnitelné

NIVEAU 140

Vnější ø: 830 mm 

Výška rámu 140 mm 
Nivelační rozsah 160–180 mm 

S betonovým adaptérem 60 mm

NIVEAU 200

Vnější ø: 830 mm 

Výška rámu 200 mm
Nivelační rozsah 220–280 mm

S betonovým adaptérem 100 mm

STANDARD

Vnější ø: 785 mm

Výška rámu 110 mm 
K usazení do maltového lože

VIATOP PMR 500 × 500*

Plochá / konkávní Plochá / konkávní PMR = víko přizpůsobené pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace

Plochá / konkávní

NOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP VIATOP M

MŘÍŽE VIATOP C 250 A D 400

NOVÉ!

NOVÉ!

VIATOP 500 × 500*VIATOP 300 × 500

TŘÍDA D 400

Šířka otvoru: ≤ 40 mm  30 mm  18 mm 

Délka otvoru: ≤ 161 mm  97 až 167 mm  33 až 165 mm 

Plocha vtoku: 6,2 dm²  11,30 dm²  8,1 dm² 



NOVÁ KONSTRUKCE RÁMU PRO VYŠŠÍ VÝKONNOST

Díky své konstrukci s vysokou dopravní bezpečností, ergonomickému tvaru a s tím spojenému vysokému kom-
fortu ovládání splňují šachtové poklopy VIATOP aktuální požadavky na moderní odvodňovací produkty. Navíc 
vyhovují rovněž požadavkům německých Dodatečných technických smluvních podmínek a směrnic pro výstavbu 
odvodňovacích zařízení v rámci silničního stavitelství (něm. zkratka ZTV Ew-StB 14).

Trvanlivost 

• Rám umožňující zaválcování pro oddělení šachtového poklopu od 
konstrukce šachty

• Odlehčení konstrukce šachty díky optimálnímu rozložení zatížení 
dopravou do okolního povrchu vozovky

• Zvýšení dosedací plochy rámu o 15 %, a tudíž snížení dosedacího tlaku 
na 2,15 N/mm²

Takto je minimalizováno riziko dosednutí rámu na šachtu a zajištěna 
dlouhodobá ochrana konstrukce šachty.

VIATOP M NIVEAU

830 mm

Dopravní bezpečnost

Princip bezpečnosti VIATOP spočívá v

• optimalizované hmotnosti poklopu ve spojení s celoobvodovou 
elastomerovou tlumicí vložkou

• obousměrném zachycení zatížení díky stlačení vložky při zatížení

• volně uloženém kloubu s variabilním otočným bodem, který není při 
přejezdu zatížen

Montáž a provoz

• Dynamicky tvarovaná spodní strana rámu pro 
snadné zaválcování do asfaltového povrchu

• Ostrá vnější hrana nosného límce rámu pro 
zapuštěnou montáž

• Minimalizace hlučnosti při přejezdu

Výňatek z předpisů ZTV Ew-StB 14: 

• Šachtové poklopy na dopravních plochách musí být v jedné rovině s okolním povrchem.  
Tolerance činí -5 mm mezi rámem a okolní dopravní plochou 

• U povrchů s asfaltovou strukturou musí být upřednostněny šachtové poklopy umožňující zaválcování do 
vozovky 

• V průjezdných oblastech musí být použity šachtové poklopy s tlumicí vložkou



NOVÝ DESIGN POVRCHU PRO VYŠŠÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

Odolnost proti uklouznutí

• Protiskluzový povrch díky speciální profilaci

• Zvýšení celkové plochy reliéfního dezénu proti min.  
požadavku EN 124 o 20 %

• Třída odolnosti proti uklouznutí R11 podle DIN 51130 

VIATOP NIVEAU

10 % 20 %

Procentuálně vyjádřená celková plocha reliéfního dezénu

30 %

EN 124

Personalizace

• Díky struktuře svého povrchu nabízí poklop řadu možností pro personalizaci.  
Až 80 % plochy poklopu lze na přání opatřit individuálním litým nápisem, znakem nebo logem

Ergonomie a manipulace

• Nízká síla pro otevření díky kloubové koncepci manipulačnímu 
otvoru ve spojení s manipulační tyčí VIATOP

• Manipulační otvor ve formě multifunčkní kapsy pro snadné 
a rychlé ovládání pomocí běžného stavebního nářadí nebo 
manipulační tyče VIATOP.

• Lehké víko s bezúdržbovým kloubem a bezpečnostní aretací 
v poloze 90°



KOMPROMIS MEZI DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTÍ A VYSOKÝM ODVODŇOVACÍM VÝKONEM

Mříže VIATOP se vyznačují speciálními vlastnostmi, jako je vysoká dopravní bezpečnost a výkonnost, při nízké 
hmotnosti víka. Vzhledem ke své inovativní koncepci a k výhodám, které z ní vyplývají, dostojí mříže VIATOP 
aktuálním požadavkům na moderní odvodňovací produkty. 

Řada zahrnující až 10 různých modelů pokrývá všechny oblasti použití.

MŘÍŽE VIATOP

Dopravní bezpečnost a odolnost proti uklouznutí

• Bezpečné zajištění pomocí systému dvojité západky

• Systém bezpečnostních přepážek PRO BIKE

• Protiskluzový reliéfní povrch a vysoké požadavky na drsnost

Hydraulický výkon

• Specifické uspořádání drážek

• Větší plocha vtoku v porovnání s běžnými vtoky podle DIN 19583

• Zajištění odvodnění staveniště po dobu výstavby pomocí postranních 
otvorů v rámu (lze zaslepit záslepkami)

Ergonomie a manipulace

• Bezúdržbový kloub, max. úhel otevření 110° a možnost 
bezpečnostní aretace v poloze 90°

• Rám se záchytným držákem pro kalový koš podle DIN 4052

• Otevírání pomocí běžného stavebního nářadí

• Snadná demontáž víka mříže

• Bez elastomerové vložky



Bezbariérovost

Bezbariérovost představuje již dlouho důležitý aspekt u veřejných stavebních zakázek i v soukromé sféře, 
který je podmíněn demografickými změnami a se kterým se stále častěji setkáváme v silniční dopravě. 
Primárním cílem bezbariérových staveb je přitom zvýšení dopravní bezpečnosti. Splnění tohoto odpovědného 
úkolu jsme si dali za cíl při vývoji nové generace mříží VIATOP PMR.

MAXIMÁLNÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOST PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

Díky specifickému uspořádání otvorů a zmenšení jejich šířky a délky minimalizuje VIATOP PMR riziko zaklínění kol 
při přejezdu jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Mříže VIATOP PMR tak nabízí maximální bezpečnost – pro 
všechny účastníky silničního provozu. 

Produkt VIATOP PMR je zaregistrován na adrese www.nullbarriere.de: 

VIATOP PMR – krok směrem k bezbariérovosti

• Třída D 400, 500 × 500, ploché a konkávní provedení

• Zmenšení šířky otvorů na 18 mm 

• Zmenšení délky otvorů

• Dostupnost vík jako samostatného produktu

Vysoká stabilita a pevné uložení víka v rámu díky principu stability 3 : 4

Poloha dosedacích bodů Vetknutí síly Reakce 1. šikmého
dosedacího bodu

Kontakt s 2. bodem
(kontaktní bod)

Kontakt 2. šikmého
bodu (kontaktní bod)

Posunutí víka
ve vodorovné rovině

Kontakt se 3. šikmým
kontaktním bodem

Reakce 3. šikmého
kontaktního bodu

a kontakt se 4. dosedacím
bodem = rovnováha sil

NOVÉ!



SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Sídlo společnosti a výrobní závod:
Tovární 388
267 01 Králův Dvůr

Obchodní zastoupení  
ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní kancelář PRAHA:
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
+420 220 406 645
pam.obchod.cechy@saint-gobain.com

Obchodní kancelář BRNO:
Železná 15
619 00 Brno-Horní Heršpice
+420 543 250 362 
pam.obchod.morava@saint-gobain.com

CENTRÁLNÍ SKLAD PRAHA:
Ke Kablu 971
102 00 Praha 10-Hostivař
+420 272 654 979

havárie – NON STOP SLUŽBA
+420 602 322 980

Obchodné zastúpenie  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
PAM Service Department
Dlhá 1780/6A 
900 31 Stupava
tvarnaliatina@saint-gobain.com
+421 265 456 961

www.saint-gobain-pam.cz
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