
2002–2012
10 let kvality pro Vás
10 tisíc spokojených zákazníků

Výhody a benefity
1.  Jednoduchá a rychlá instalace šachty bez složitých 

stavebních opatření
2.   Snadná manipulace při osazení do výkopu
3.  Konstrukce odolná proti spodní vodě bez nutnosti 

obetonování
4.   Mimořádná odolnost proti vztlaku a vyplavení spodní vodou 

díky patentované konstrukci DOUBLEKON®

5.   Jednoduchá a odborně nenáročná instalace přípojky  
vč. vodoměru

6.   100% těsnost pláště i prostupů
7.   Snadný přístup k odečtu vodoměru
8.   Všechny části v korozivzdorném provedení vč. žebříku
9.   Ideální pro individuální použití u RD i pro liniové stavby 

vodovodů

Konstrukce a vybavení
• Vyrobeno z válcovaného polypropylenu nejvyšší jakosti
•  Normovaný hliníkový žebřík pro snadný a bezpečný přístup 

k vodoměru 
•  Předpjaté výztuhy z nerez oceli pro maximální bezpečnost 

obsluhy vč. ochrany před náhlým zborcením
•  Možnost uzamykání plastového poklopu
•  Možnost vybavení zátěžovým poklopem pro umístění 

v komunikaci
•  Samosvorné vodotěsné mechanické prostupy pro přivedení 

přípojky k vodoměru 
•  Vnitřní prostor šachty navržen pro komfortní montáž 

a obsluhu

Značka SINEKO působí na trhu České republiky od poloviny devadesátých let. V současnosti patří naše firma k nejvýznamnějším výrobcům 
plastových jímek pro stavebnictví. Individuální přístup ke každému klientovi je základem našeho jednání. Každoroční nárůst počtu nových 
zákazníků nás utvrzuje o správnosti této strategie. V roce 2010 byla firma SINEKO Engineering s. r. o. nominována na kandidáta certifikátu 
TOP CZECH QALITY a titul NEJLEPŠÍ FIRMA ČR v oboru.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA
VS-DK 1
OBECNÉ SCHÉMA OSAZENÍ DO TERÉNU
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Průchodky Hliníkový 

žebřík
Maximální délka 

vodoměrné sestavy (m)
Konstrukční 

řada
Číslo zboží

VS-DK 1 1,0 1,5 1,5 2 x DN32 ano 0,7 HARD VSDK 1 H

Podrobné podmínky instalace a provozování dle Všobecných technických podmínek výrobce.
Podrobná specifikace konstrukční řady HARD a UNIVERSAL viz Všeobecné technické podmínky výrobce.
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