
KRUHOVÉ NÁDRŽE
2.0.6 ObjEDNací list KRUHOVýcH NÁDRŽí
 

HlaVNí VtOK

OBJEDNATEL:

ZE DNE:

POLOHA A PRůměR OtvORů
(orientaci vyznačte na obrázku (šipka do nádrže – vtok, šipka z nádrže – výtok)

Otvor č. 1
Hlavní vtok

Otvor č. 2 Otvor č. 3 Otvor č. 4 Otvor č. 5 Otvor č. 6

DN otvorů

Materiál trub vtoků a spojů:
(PVC, HOBS, keramika apod.)

Výška H (mm) na střed otvoru:
(měřítko od vnitřní úrovně dna)

 POŽaDOVaNý VNitřNí PRůměR 
sEstaVy NÁDRŽE DN 
(označte křížkem)

 DN 1 500                             DN 2 500
 
 DN 2 000
 

	 aGREsiVita
 (označte křížkem)

sestava nádrže bude užita v prostředí 
ČSN EN 206-1

 slabě agresivní chem. prostředí XA1
 
 středně agresivní chem. prostředí XA2
 
 silně agresivní chem. prostředí XA3 

	 POŽaDOVaNÉ DOPlňKOVÉ VystROjENí 
(označte křížkem) 
za příplatek

 osazení přechodových vložek do otvorů

 osazení stupadly 
(ocelová kramlová s PE povlakem označte 
v obrázku jejich umístění) 

 osazení žebříkem 
(z kompozitního materiálu, při vícedílné 
sestavě možno přiložit k dodávce)

 rozdělení nádrže příčkou 
(nutno zakreslit požadované umístění příčky 
do obrázku. Rozměry příčky, umístění a tvar 
otvorů doložte samostatnou dokumentací)

 

	 DODatEČNý OcHRaNNý NÁtěR
 (označte křížkem)

pro silně agresivní chemické prostředí XA3

 provedení vnitřního ochranného nátěru
 
 provedení vnějšího ochranného nátěru
 

	 ZÁKRytOVÁ DEsKa
 (označte křížkem)

standardně vyráběná s otvory

 1 x kruhový 600 mm

 2 x kruhový 600 mm

 3 x kruhový 600 mm

 1 x kruhový 1 000 mm

 1 x čtvercový 600/600 mm
 
 2 x čtvercový 600/600 mm 

(Jiné umístění nebo velikost a tvar otvorů 
doložte samostatnou dokumentací.)
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