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TABULKA TYPOVÝCH NÁDRŽÍ FIRMY EKOCIS: 

 

TYP NÁDRŽE OBJEM             

m3 

VNĚJŠI ROZMĚRY  v milimetrech 

DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA 

N1 – EK 1,00 1000 1000 1000 

N2 – EK 1,50 1500 1000 1000 

N3 – EK 2,00 2000 1000 1000 

N4 – EK 3,38 1500 1500 1500 

N5 – EK 4,00 2000 1000 2000 

N6 – EK 6,00 2000 1500 2000 

N7 – EK 8,00 2000 2000 2000 

N8 – EK 12,00 2000 3000 2000 

N9 – EK 15,00 2500 3000 2000 

N10 –EK 18,00 3000 3000 2000 
 

K  akumulaci vody, vodních roztoků, chemikálií a některých sypkých materiálů je nejvhodnější použít nádrže z plastů. 

Nádrže nekorodují, snadno se čistí, spoje jsou mimořádně těsné a pevné. 

Lze je libovolně osadit odtokovými nebo plnícími otvory. Jsou odolné vůči většině chemikálií. 

Firma EKOCIS nabízí typovou řadu polypropylenových nádrží. V typovém provedení jsou nádrže otevřené, avšak lze 

k nim objednat záklopy s výztuhami a vstupy 60x60 cm. 

Nádrže jsou vyrobeny z polypropylenových konstrukčních desek, nejsou samonosné a jejich zabezpečení musí řešit 

stavební nebo stavebně zámečnická konstrukce. 

Na základě požadavků zákazníka je firma EKOCIS připravena přizpůsobit nádrže tvarem a velikostí požadovanému 

účelu. 

V rámci našich zkušeností s plastovými materiály na krabicových konstrukcích, jsme např. schopni těsně vyložit 

přepravní prostory aut apod. Speciální požadavky zákazníků je nutné před objednáním obchodně technicky konzultovat. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO OSAZOVÁNÍ VÝROBKŮ 
 

Pro zpracování projektu situování nádrží do terénu je nutné vycházet z těchto požadavků: 

 

 -  nádrž je nezbytné osadit na vodorovnou betonovou desku.                                                                                                                      
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- Nádrž  je nezbytné osadit  na vodorovnou betonovou desku 

- Hranaté nádrže mají po obvodu svislé výztuhy s otvory pro 

armaturu a jsou určeny k obetonování nebo obezdění. 

- Při betonování je nutné rovnoměrně napouštět vodu po 30 cm 

a proti tlaku vody betonovat.Zdít lze nasucho a vzniklou 

mezeru mezi zdí a plastem dosypat betonem. 

- Zakrytí nádrže plastovým záklopem je pochozí,ne 

pojízdné!Tam,kde na plastovém krytu bude větší vrstva 

zeminy než 25 cm,se použije strop nádrže jako falešné 

bednění pod armovaný beton. 

- Nádrže ze stěnového prvku je nutno obetonovat stabilizačním 

betonem. 

- Při nebezpečí tlaku spodní vody je nutno konzultovat 

s výrobcem a nádrž upravit(límce proti vztlaku,atypické 

výztuhy apod. 

http://www.ekocis.cz/

