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Samonivelační vodárenské poklopy  BITUKAP PRO 
V Ý H O D Y

Malá instalační výška je vhodná pro renovace
Díky široké ploše příruby horního dílu s víčkem a s komorovým 
systémem v  kombinaci s  kratším spodním dílem a delším 
horním  dílem   se   dosahuje   nízkého   montážního  rozměru
s maximálním prodloužením 200mm a to je vhodné zejména 
při renovacích povrchových vrstev s  výměnou stávajících 
pevných hrnečků.

Úhel náklonu
7°/ 12,3%

Bezúdržbová tlumící vložka
• vyloučení klapání
• prevence proti korozi a zamrzání
• nedochází k opotřebení odlitků

Široká oblast podpory pro extrémní zatížení
• zajišťuje optimální přenos zatížení zvláště na silnicích   
   s extrémním dopravním zatížením
• dokonalé spojení s asfaltovou vrstvou díky „komorám“   
   umístěných na spodní straně příruby horního dílu    

Dlouhé prodloužení
60mm – 200mm

minimálně
60mm

maximálně
200mm

7º / 12,3%



ODVODŇOVACÍ
SYSTÉMY

číslo zboží vnější rozměr v mm výška v mm použitelné rozpětí 
v mm

hmotnost v kg počet ks na paletě

Š3-4055/92SNH 448 x 343 281 44341 - 481 20 HYDRANT

popis

Vodárenský poklop hydrantový – samonivelační  BITUKAP PRO

Poklop hydrantový samonivelační zajišťuje přístup k podzemnímu hydrantu a možnost jeho ovládání.
Víčko poklopu oválné ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu
nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl oválný ze šedé litiny, délka
prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou.
Varianty provedení: popisy HYDRANT, 
barevná provedení: víčko HYDRANT modrá RAL5017.   

číslo zboží vnější rozměr v mm výška v mm použitelné rozpětí 
v mm

hmotnost v kg počet ks na paletě

Š3-4056/92SNW 260 / 230 250 18,8310 - 450 48 W

popis

Vodárenský poklop šoupátkový  - samonivelační  BITUKAP PRO

Poklop šoupátkový samonivelační zajišťuje přístup k uzavírání a otvírání podzemních armatur, ochrana před
mechanickým poškozením, zasypáním, apod.  
Víčko poklopu kruhové ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu
nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl kruhový ze šedé litiny, délka
prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou.
Varianty provedení: popisy standardně W, na přání VODA, PLYN, KANAL.
barevná provedení: víčko VODA modrá RAL5017, PLYN žlutá RAL1033.

číslo zboží vnější rozměr v mm výška v mm použitelné rozpětí 
v mm

hmotnost v kg počet ks na paletě

Š3-4057/92SNW 210 / 180 250 13310 - 450 90 W

popis

Vodárenský poklop ventilový  - samonivelační BITUKAP PRO

Poklop ventilový samonivelační zajišťuje přístup k uzavírání a otvírání podzemních armatur, ochrana před
mechanickým poškozením, zasypáním, apod.  
Víčko poklopu kruhové ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu
 nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl kruhový ze šedé litiny, délka
prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou.
Varianty provedení: popisy standardně W, na přání VODA, PLYN, KANAL.
barevná provedení: víčko VODA modrá RAL5017, PLYN žlutá RAL1033.
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MB - SVING s.r.o.
Za Stodolou 20

251 70 Modletice
tel: 323 637 041-2

email: poklopy@sving.cz

MB - SVING s.r.o.
Řípská 13

627 00 Brno - Slatina
tel: 545 220 991-2

e mail: poklopybrno@sving.cz

www.sving.cz
www.opravypoklopu.com

www.poklopysving.cz
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