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Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv  
bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy  
a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.
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Deska Vario 15 plastová

Deska P30 litinová

Deska podkladová Vario 15, P30, hydrantová
Určení
• Deska podkladová Vario 15 a P30 je určena k teleskopickým zemním soupravám 

šoupátkovým a ventilovým

Použití
• Univerzální řešení pro použití ventilové resp. šoupátkové zemní soupravy a ventilového 

resp. šoupátkového poklopu
• Usazení poklopu v terénu bez nutnosti jeho dalšího podkládání
• Zaručuje souosost poklopu se zemní soupravou
•  Podkladová deska VARIO 15 byla vyvinuta v roce 2015 pro udržení univerzálnosti pro většinu 

výrobců zemních souprav (i JMA)
 
Vlastnosti
• Pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození

Technický popis
• Podkladová deska P30 je z tvárné litiny GGG (EN - GJS) s povrchovou úpravou asfaltovým 

penetračním lakem
• Podkladová deska VARIO 15 je z polypropylenu, barva černá

Hmotnost
• P 30 – litinová – 3,20 kg, VARIO 15 – plastová – 0,43 kg

 vyhovuje      x není vhodná      — nepoužívá se 

Desky podkladové
kAtAlOGOVé číSlO VIZ tAbUlkA

uniVerzální Pro Více 
zemních souPraV

katalog 14/2017

výrobce VARIO 15 P30

 ventilová šoupátková ventilová šoupátková

 JMA Hodonín   x x

 Hawle   x x

 HECkl    

 VOD-kA    

 Zoigo  x x x

 Saint-Gobain —  — 

 Glynwed  — x —

 George Fischer  — x —




























zemní souPraVy a PokloPy 

Možnosti použití podkladové desky VARIO

katalogové číslo

Plastová univerzální podkladová deska 
VARIO 15 Z AC15

litinová univerzální podkladová deska 
P30 Z C290

Plastová podkladová deska hydrantová Z b452

Deska podkladová hydrantová heckl
Použití
• Podkladová deska je určena k pokládce hydrantových poklopů. Umožňuje přímé osazení 

poklopu při zabudování a díky své originální konstrukci také fixaci polohy poklopu

Vlastnosti
• S ohledem na použitý materiál (PE) nedochází k poškození desky a tudíž k následné změně 

polohy uložení poklopu. Díky své nízké hmotnosti umožňuje snadnou manipulaci jak při 
přepravě, tak při vlastní montáži

Hmotnost
• 1,7 kg



















Deska hydrantová


