
KANALIZAČNÉ ŠACHTY, SKRUŽE, KÓNUSY, 
LIATINOVÉ POKLOPY 

Odlučovače ropných látok | Lapače tukov 
Akumulačné nádrže | Retenčné nádrže 

Požiarne nádrže | Prečerpávacie stanice 
Zámková dlažba



KOMPLEXNE A HIGH-TECH
Klartec - technika pre životné prostredie
Klartec, spol. s r.o. , je rodinná firma, ktorá už 12 rokov pôsobí  
na slovenskom trhu v oblasti techniky pre životné prostredie. Spoločnosť  
založili odborníci z oblasti techniky, práva a obchodu. V našom  
podnikaní sa od začiatku špecializujeme výhradne na ochranu  
a čistenie vôd. 

Vďaka neustálym technickým  inováciám s dôrazom na zvýšenie  
kvality a tiež vďaka cieľavedomej investičnej politike, ktorú sme  
zamerali na rozširovanie portfólia, dnes komplexne pokrývame  
dopyt stavebných firiem nielen na Slovensku, ale i v Českej republike. 

Zariadenia na úpravu a čistenie dažďových zaolejovaných vôd 
z parkovísk a odpadových areálových vôd vyvíjame už celé desaťročie.  
Ide o odlučovače ropných látok, lapače tukov, akumulačné, retenčné  
a požiarne nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné šachty  
a merné objekty. Sú súčasťou kanalizačných systémov a ich nosným 
prvkom je železobetónová konštrukcia. Patria ku „core“ biznisu našej  
spoločnosti. Vzhľadom na to, že v súčasnosti stavebné firmy vyhľadávajú  
dodávateľov, ktorí vedia komplexne pokryť ich požiadavky, investovali 
sme do rozširovania nášho portfólia.

Výsledkom tejto stratégie bola výstavba automatickej linky na výrobu 
zámkovej dlažby, obrubníkov a betónových tvárnic. Tá už od roku 
2005 produkuje výrobky s označením zhody CE. Ešte v tom istom  
roku ju nasledovala investícia do automatickej linky na výrobu  
betónových skruží, kónusov a šachtových dien.

Rozvoj výrobných kapacít v roku 2007 si vyžiadal, aby sme zaviedli  
do našej organizácie nový spôsob riadenia firmy. Implementovali 
sme riadiaci a komunikačný softvér, aby sme celý výrobný proces  
dostali pod počítačovú kontrolu a vylúčili tak akékoľvek nezrovnalosti,  
ktoré môže zapríčiniť ľudský faktor. Pre našich zamestnancov sme  
vypracovali odborné vzdelávacie projekty zamerané na výrobné  
postupy, manažérske zručnosti či marketing. Globalizácia trhu  
spôsobila, že súčasťou projektov je tiež vzdelávanie v oblasti  
jazykových zručností. Pravidelnými vzdelávacími seminármi  dosa-
hujeme to, že naši zamestnanci majú v oblasti technických noriem,  
právnych predpisov a ochrany životného prostredia aktuálne  
informácie. Naši zákazníci sa tak môžu bez obáv spoľahnúť na odborné 
poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia.

Mgr. Martin Karlubík
konateľ spoločnosti
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produktová kategória  | KS
Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dná

Betónové skruže, kónusy a šachtové dná sa používajú 
na vytvorenie vstupných šácht kanalizačných vedení

Skruž priemer/výška/hrúbka steny
TBS 1000/250/90 [120] • TBS 1000/500/90 [120] 

•TBS 1000/1000/90 [120] 

Kónus
1000-625/600/90 [120]

Vyrovnávací prstenec
625/40 • 625/60 • 625/80 • 625/100 • 625/120

Šachtové dná
priame, lomové, koncové, krížové 3, krížové 4

produktová kategória  | RN
Retenčné nádrže

Železobetónové nádrže, dodávajú sa ako modely KL RN, 
slúžia na zdržanie odpadových vôd pred ich ďalším 

spracovaním, typ KL RN 20 – 450 m3

produktová kategória  | PS
Prečerpávacie stanice

Železobetónové nádrže, typové označenie KL AN – ČS 
kruhového tvaru 

[priemer vnútorný/vonkajší]: 1000/1200, 1430/1630, 
2100/2400, 2500/2800 hranatého tvaru [d x š]: 1200x900, 

1200x1200

produktová kategória  | VS
Vodomerné šachty

Železobetónové monolitické šachty, môžu byť 
aj vo vodotesnom vyhotovení, rôznorodosť variantov, 

štandardná vnútorná výška 
H = 1800 mm [na obj. možný aj iný rozmer]

produktová kategória  | AS
Armatúrne šachty

Železobetónové monolitické šachty, môžu byť 
aj vo vodotesnom vyhotovení, rôznorodosť variantov, 

štandardná vnútorná výška 
H = 2090 mm [na obj. možný aj iný rozmer]

ORL  | produktová kategória 
Odlučovače ropných látok
Odlučovače ropných látok plnoprietokové typ ORL KL, ORL KLv, 
ORL KLk, príp. odlučovače ropných látok obtokové typ KLo, 
sú určené na zachytenie neemulgovaných ropných látok z vody 
v koncentráciách na vstupe cca 4250 mg/l. 
Sú vhodné na zabudovanie tam, kde odpadové vody, vrátane 
dažďových, môžu obsahovať voľné ropné látky (benzín, nafta, 
petrolej, LTO, minerálne oleje a pod.)
Sú určené na použitie v exteriéroch objektov – parkoviská, 
ČSPHM, komunikácie atď.
Odlučovače ropných látok sa vyrábajú s kruhovým alebo 
obdĺžnikovým pôdorysom.
Pozostávajú z kalového priestoru – kalojemu, ktorý môže byť 
zdvojený a priestoru koalescenčnej filtrácie; odlučovače KL 
so sorpciou sú doplnené dočisťovacím priestorom so sorpčným 
filtrom jednostupňovým alebo dvojstupňovým.
Podľa kapacity odlučovača, predpokladaného množstva 
pevných častíc v čistenej vode a požadovaného stupňa 
čistenia sú funkčné priestory a objemy ORL riešené v zmysle 
normy STN EN 858-1 (2).

Výstupné hodnoty do 5 mg NEL/l:
plnoprietokové: {ORL KLv 1/1 - KLv 2/1} • {KLk 3/1 - KLk 8/1}  
{KL 10/1 - KL 500/4 R}

Výstupné hodnoty do 0,5 mg NEL/l:
plnoprietokové: {ORL KLv 1/1s - KLv 2/1s} 
{KLk 3/1s – KLk 8/1 s} • {KL Kompakt 10 – 40}
{KL Integro 50 – 100} • {KL 100/3 s – 500/6 Rs}

Výstupné hodnoty do 0,1 mg NEL/l:
plnoprietokové: {ORL KLv 1/1s II - KLv 2/1s II} 
• {KLk 3/1s II – KLk 8/1s II} • {KL 10/1s II - KL 500/6s II}

Výstupné hodnoty do 1 mg NEL/l:
obtokové: {ORL KLv 3/1} • {KLk 5/3 – 15/6} 
• {KL 20/10 – 1000/500}

LT  | produktová kategória 
Lapače tukov {betónové alebo plastové}
Dodávajú sa ako modely KL LT s číselným označením 
udávajúcim menovitý výkon v l/s,  
typ KL LT 1 – 20 [200 – 6000 porcií]

AN  | produktová kategória 
Akumulačné nádrže
Železobetónové nádrže, dodávajú sa ako modely KL AN 
s číselným označením udávajúcim menovitý objem v m3, 
slúžia na akumuláciu vôd, typ KL AN 0,75 – 33 m3



kanalizačné šachtové dná na potrubie 
DN 110 - DN 300 
šachtové dno • {1000/600/150} priame
šachtové dno • {1000/600/150} lomové
šachtové dno • {1000/600/150} 3-krížové
šachtové dno • {1000/600/150} 4-krížové
šachtové dno • {1000/600/150} koncové
[váha 1250 kg]
trieda pevnosti 40 - 70

kanalizačné šachtové dná na potrubie 
DN 110 - DN 600 
šachtové dno • {1000/1000/230} priame
šachtové dno • {1000/1000/230} lomové
šachtové dno • {1000/1000/230} 3-krížové
šachtové dno • {1000/1000/230} 4-krížové
šachtové dno • {1000/1000/230} koncové
[váha 2000 kg]
trieda pevnosti 40 - 75

kanalizačné šachtové dná na potrubie 
DN 700 - DN 1000 
šachtové dno • {1200/1200/1800} priame
šachtové dno • {1200/1200/1800} lomové
šachtové dno • {1200/1200/1800} 3-krížové
šachtové dno • {1200/1200/1800} 4-krížové
šachtové dno • {1200/1200/1800} koncové
[váha 3500 kg]

kanalizačné šachtové dná s plastovou 
kynetou na potrubie DN 110 - DN 600 
Šachtové dno sa odlieva spolu s plastovou kynetou, čím je ga-
rantovaná najvyššia kvalita tesnosti a trvácnosti výrobku. Zaliata  
plastová vrstva trvale chráni betón v mieste žľabu pred škodlivými 
vplyvmi odpadových vôd, umožňuje bezproblémovú prevádzku  
a údržbu kanalizácie.Kompletný sortiment šachtových dien je vyrábaný  
z ekologického polypropylénu PP a sklolaminátu GFK. Tieto materiály  
sa vyznačujú mimoriadne vysokou odolnosťou voči chemickému  
a mechanickému zaťaženiu a preto sú optimálne pre využitie  
v oblasti odpadových vôd. Z tohto dôvodu sú šachtové dná  
s plastovou kynetou vhodné aj na spádiskové kanalizačné šachty.
[váha 1250 kg]
trieda pevnosti 40 - 70
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Betónový prstenec pre montáž vstupných
 a kontrolných šachiet

vyrovnávací prstenec • {625/40/90 - 120} [váha 25 kg]
vyrovnávací prstenec • {625/60/90 - 120} [váha 39 kg]
vyrovnávací prstenec • {625/80/90 - 120} [váha 51 kg]

vyrovnávací prstenec • {625/100/90 - 120} [váha 64 kg]
vyrovnávací prstenec • {625/120/90 - 120} [váha 78 kg]

Betónový kónus pre montáž vstupných
 a kontrolných šachiet

kónus • {1000 - 625/600/90/PS} [váha 450 kg]
kónus • {1000 - 625/600/120/PS} [váha 590 kg]

súčasťou prechodového kónusu je zabudované kapsové stúpadlo 
a poplastované stúpadlo

trieda pevnosti 40 - 70

Betónová skruž TBS 250 pre montáž
 vstupných a kontrolných šachiet

skruž TBS • {1000/250/90 PS} [váha 195 kg]
skruž TBS • {1000/250/120 PS} [váha 265 kg]

súčasťou skruže je zabudované poplastované stúpadlo
trieda pevnosti 40 - 70

Betónová skruž TBS 500 pre montáž
 vstupných a kontrolných šachiet 

skruž TBS • {1000/500/90 PS} [váha 390 kg]
skruž TBS • {1000/500/120 PS} [váha 520 kg]

súčasťou skruže je poplastované stúpadlo
trieda pevnosti 40 - 70

Betónová skruž TBS 1000 pre montáž
 vstupných a kontrolných šachiet 

skruž TBS • {1000/1000/90 PS} [váha 780 kg]
skruž TBS • {1000/1000/120 PS} [váha 1030 kg]

súčasťou skruže je zabudované poplastované stúpadlo
trieda pevnosti 40 - 70

Betónová zákrytová doska pre montáž 
vstupných a kontrolných šachiet 
zákrytová doska s otvorom • {1000/150 - 90}

zákrytová doska s otvorom • {1000/250 - 90, 120}
únosnosť 300 kn/m

[váha 400 kg]



kanalizačný poklop BEGU 
bez odvetrania/s odvetraním
poklop BEGU • {DN 600 rám BEGU  A15} [váha 84 kg]
poklop BEGU • {DN 600 rám BEGU B125} [váha 99 kg]
poklop BEGU • {DN 600 rám BEGU D400} [váha 156 kg]

kanalizačný poklop liatinový 
bez odvetrania/s odvetraním
poklop liatinový • {DN 600, A15} [váha 25 kg]
poklop liatinový • {DN 600, B125} [váha 35 kg]
poklop liatinový • {DN 600, D400} [váha 56 kg]

kanalizačný poklop liatinový
poklop liatinový • {600x600, A15} [váha 35 kg]
poklop liatinový • {600x600, B125} [váha 42 kg]
poklop liatinový • {600x600, D400} [váha 80 kg]

kanalizačný poklop liatinový
možné rozmery tr. C250 - D400
poklop liatinový • {700x700} [váha 81 kg]
poklop liatinový • {800x600} [váha 71 kg]
poklop liatinový • {1200x675} [váha 197 kg]
Na požiadanie je možné dodať aj iné rozmery poklopov.

kanalizačná mreža liatinová
mreža liatinová • {620x420 D400}
s pántom/uzamykateľná h150
[váha 120 kg]
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uličné vpusty | mreža
mreža liatinová podbetónovaná • {500x500 D400}

[váha 109 kg]

uličné vpusty | UV horný diel
UV horný diel • {450/195} [váha 36 kg]
UV horný diel • {450/295} [váha 55 kg]

UV horný diel • {450/570} [váha 112 kg]

uličné vpusty | UV stredný diel s odtokom
UV stredný diel • {450/350 s odtokom DN 150} [váha 77 kg]
UV stredný diel • {450/350 s odtokom DN 200} [váha 90 kg]

uličné vpusty | UV vyrovnávací prstenec
UV vyrovnávací prstenec • {625/60 pod mrežu 500x500}

[váha 22 kg]

uličné vpusty | UV stredný diel
UV stredný diel • {450/195} [váha 36 kg]
UV stredný diel • {450/295} [váha 55 kg]

UV stredný diel • {450/570} [váha 112 kg]

uličné vpusty | UV dná
UV dno • {450/300 s odkališťom} [váha 67 kg]

UV dno • {450/330 s odtokom DN 150} [váha 74 kg]
UV dno • {450/380 s odtokom DN 200} [váha 109 kg]

uličné vpusty | UV kalový kôš
UV kalový kôš nízky [váha 3.8 kg]

UV kalový kôš vysoký [váha 6.5 kg]
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Rebríkové stúpadlo
Hmotnosť výrobku: 1,5 kg
Materiál povrchu: plast
Materiál jadra: oceľ 16 mm
Typ: 120/150 mm

Kapsové stúpadlo
Hmotnosť výrobku: 1,3 kg
Materiál stúpadla: plast
Materiál madla: plast, jadro 
oceľ 16 mm

Tesnenie na spoje kanali-
začných skruží
Rozmer: 22x22 mm
Materiál: butylkaučuk 
Farba: čierna
Spotreba - 3,5 m na jeden 
spoj pri DN1000

Hmoždinka
Rozmer: 63x36 mm
Materiál: polyethylen

Prechodka 
do šachtového dna

podľa typu a dimenzie  
potrubia

Manipulačné kliešte
pre skruže do 1,5 tony

Zdvihák
pre úchyt s guľovou 

hlavou

Závesný hák
pre manipuláciu 

s nádržami

Doplnkový sortiment
 k montáži a manipulácii



Poklop liatinový s logom

Zákrytová doska

Kanalizačné šachtové dno

Tesnenie spojov

Kanalizačné skruže - komín

Kanalizačná skruž

Tesnenie spojov

Šachta s plastovou kynetou



ViaBona / Cestný obrubník Palisády

ViaBlock ViaRoma

Debniace tvárnice 
Debniace tvárnice sa vyrábajú v rozmeroch  500x250 mm a šírky 
200, 250, 300 a 400 mm. Debniace tvárnice sú presné a kladú  
sa nasucho. Je možné ich upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním.  
Používajú sa na steny suterénov, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, 
oporné múry, železobetónové základové pásy všetkých stavieb.

Murovacie tvárnice 
Murovacie tvárnice sa vyrábajú v rozmeroch 500x200x200 mm. 
Sú určené pre obvodové a vnútorné murovanie obytných budov, 
múrov a vonkajších plotov. Murovanie sa robí na cementovú maltu 
alebo na mrazuvzdorné lepidlo. Tvárnice sa kladú dnom nahor.

Cestný obrubník
Cestný obrubník sa vyrába bez skosenia v dvoch rozmeroch 
1000x250x150 mm a 330x250x150 mm.
Slúži na spevnenie okrajov vydláždených plôch. Cestný obrubník  
sa používa pri výstavbe komunikácií a parkovísk na odlíšenie  
povrchov, ktoré slúžia rôznym typom dopravy. Je vhodným prvkom 
pre ohraničenie vyvýšených plôch a chodníkov.

Parkový obrubník
Parkový obrubník sa vyrába s polguľovým zámkom, ktorý dovoľuje 
kladenie do oblúkov. Vyrába sa v dvoch rozmeroch 1000x200x50 
mm. Oddeľuje dlažbu od trávnatých či iných plôch a zabraňuje  
rozchádzaniu dlažby.
Aby si parkové obrubníky zachovali stabilitu, odporúčame  
uloženie do betónového lôžka a vytvorenie betónovej pätky,  
maximálne však do polovice výšky obrubníka.
Používa sa do parkov a záhrad.
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Ďalšie výrobky - pôsobíme aj ako výrobca 
betónovej dlažby 
Všetky naše tovary spĺňajú kritériá kvality v zmysle STN EN 
a nesú značku zhody „CE“. Zákazníci sa okrem kvality môžu 
spoľahnúť na rýchle dodanie tovaru, keďže disponujeme 
niekoľkými veľkokapacitnými skladmi.

Naše výrobky značky TERRABELLA
Zámková dlažba dvojvrstvová
Platne
Cestné prvky
Tvarovky



Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných  
podmienok a nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim, 
jej akceptovaním predávajúcim alebo po uzatvorení kúpnej zmluvy.  
Zmeny a doplnky kúpnych zmlúv sú platné iba po ich podpísaní oboma 
zmluvnými stranami.  Obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej 
stránke www.klartec.sk v sekciii „kanalizačné šachty“.

Záruka za kvalitu, reklamácia
Výrobky spĺňajú kritériá kvality v zmysle STN EN a nesú značku zhody 
„CE“. Kópia Vyhlásenia o zhode je priložená ku kúpnej zmluve alebo  
sa vystaví na požiadanie v sídle predávajúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať priamo pri odbere množstvo a neporušenosť 
výrobkov. V prípade zistených vád, tieto ihneď reklamovať a to ešte pred 
zapracovaním (použitím) výrobkov do stavby. 
Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu výrobkov v zmysle príslušnej STN 
EN 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené 
inak.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou  
s tovarom a pri nedodržaní technologických a montážnych predpisov.
Na drobné farebné rozdiely a výkvety, ktoré však neovplynia účel použitia, 
sa záruka neposkytuje.

Dôležité informácie – o betóne
Vstupné šachty a revízne komory z vibrolisovaného, vodostavebného  
betónu triedy   C 35/45 sú vyrábané v súlade s európskou normou  
STN EN 1917 a nesú označenie CE. Dielce vyhovujúce tejto norme  
sú vhodné na používanie vo vlhkých podmienkach a v podmienkach  
chemicky mierne agresívneho prostredia. 
Štandardne sú kónusy, skruže a šachtové dná dodávané s poplastovanými 
stúpadlami.
Šachtové dná do priemeru potrubia DN 800 sú vyrábané s betónovou  
kynetou a so zabudovanými šachtovými vložkami, podľa typu a dimenzie  
potrubia. V prípade požiadavky disponujeme technológiou na výrobu  
šachtových dien s betónovou poplastovanou kynetou, ktorá dosahuje jeden  
z najlepších parametrov odolnosti proti mechanickému a chemickému  
vplyvu. Zároveň je možné vystrojiť aj skruže plastovou výstielkou pre zlepšenie 
najmä mechanickej odolnosti.
Šachtové dná od priemeru DN 900 do priemeru potrubia DN 1200  
sú vyrábané s betónovou kynetou a s otvormi podľa typu a dimenzie potrubia. 
Kónusy, skruže a šachtové dná slúžia na stavbu kanalizačných (revíznych, 
vstupných atď) šácht pre splaškové alebo dažďové vody. Zabudovanie 
betónových výrobkov do stavby vykonáva stavebná firma. Betónové výrobky 
sa ukladajú na spoj tvaru Z (skruže a kónusy so stenou hrúbky 90 mm)  
alebo na spoj  (skruže a kónusy so stenou hrúbky 120 mm). Do spoja medzi  
jednotlivými dielcami sa ukladá butylplastové (skruže a kónusy so stenou 
hrúbky 90 mm) alebo gumové (skruže a kónusy so stenou hrúbky 120 
mm) tesnenie.
Na manipuláciu skruží a kónusov sa používajú manipulačné kliešte  
s príslušnou nosnosťou, na manipuláciu šachtových dien sa používajú  
zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Všeobecné obchodné informácie Vyhlásenie zhody - skruže, ORL

Vyhlásenie zhody - dlažby, obrubníky



KLARTEC, spol. s r. o. | technika pre životné prostredie
Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, tel./fax: 00421 33 552 2029 tel.: 00421 33 552 1866, e-mail: klartec@klartec.sk

kontakt kanalizačné skruže: 
mobil: 00421 905 226 832, e-mail: skruze@klartec.sk 

kontakt odlučovače ropných látok: 
mobil: 00421 915 223 977, 00421 905 222 525, e-mail: obchod1@klartec.sk, obchod2@klartec.sk

kontakt Terrabella: 
mobil: 00421 905 383 092, 00421 905 383 174, e-mail: dlazby@terrabella.sk, dlazby2@terrabella.sk
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