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Technické údaje a vlastnosti  :

Materiál : ABS recyklát
Barva : černá
Rozměry :

Rozměr šachty : 37 x 37 cm
Základní deska : 47 x 47 cm

Výška : min. 11 cm, možnost zvýšení v modulu 10cm

zvláštní vlastnosti  : - odolná proti UV záření

- proti kyselině huminové
- Otvor dna šachty Ø 30 cm
- Pevnost v tlaku umělohmotného víka  cca.150 kg
- Stěny a víko s vodícími drážkami 
- možnost připojení dvou drenážních profilů  Triangel-Plus z každé strany

Zvláštní příslušenství : - šachtové nástavce v kartonové krabici 
- kryt z hliníkového žebrovaného plechu s drážkami pro nasunutí 

Forma dodávky  : dle velikosti objednávky, jako balík nebo na europaletě prostřednictvím spedice

Jednotkové množství  : 1 karton à 6 šachet (šachta skládající se z dna, víka a 4-dílného bočního prvku)
Pro zvýšení šachty možno objednat 1 karton bočních dílú à 22 ks

Oblast použití  : - mnohostranně použitelná kontrolní šachta nad střešní vpusti pro vegetační střechy 
  nebo střechy s kačírkem   k revizi střešních vpustí
- není vhodná k nasazení do trvale pochůzných ploch 
- drenážní výkon je závislý na počtu připojených drenážních profilů resp.  
 na kapacitě drenážních profilů 

Zpracování  : jednotlivé elementy mají zámkové spojení(klick systém)
při použití drenážních násypů nebo jednovrstvých substrátů položit šachtu přímo 
na ochrannou vrstvu, položení trianglového odvodňovacího systému dle kladecího 
schématu firmy Optigrün  nebo podle plánu

při použití drenážních desek vyříznout nad vpustí otvor 35 x 35 cm 

a šachtu osadit nad vpusť na drenážní desku a filtrační textilii

  (viz také Optigrün-montážní návod)

Skladování  : v suchu

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních nebo zkušebních laboratořích. Hodnoty podléhají přirozeně určité 
výrobní toleranci resp. výrobní odchylce.Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v 
době vydání. Firma Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o aktuální poznatky v dané situaci a rovněž modifikaci uvedených 
vlastností. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Technický list

Kontrolní šachta Kombi Plus
Kontrolní šachta pro použití ve vegetačních střechách ke 
kontrole střešních vpustí.
Možnost kombinace s odvodňovacím systémem Triangel Plus

- vhodné pro gravitační odvodnění a po konzultaci i pro některé formy   
podtlakového odvodnění 
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