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Popis 

 Jedinečný vsakovací systém TECHNOBOX 200 
so svojou vysokou akumulačnou schopnosťou,         
až 95 %, je optimálny pre plošné vsakovanie 
a vsakovanie v nízkych hĺbkach. TECHNOBOX 200 
nahrádza tradičnú drenážnu rúru a štrkový obal. 
Jednoduchá manipulácia pri pokladaní systému 
prináša značné cenové výhody a flexibilné možnosti 
použitia: ľubovoľne veľké plochy, do radu, alebo vo 
forme bloku, v jednej, alebo viacerých vrstvách, ako 
žľab, alebo ako systém pre zachytávanie so stenou 
proti vzdutiu a regulátorom prietoku pre odvedenie 
dažďovej vody do kanalizácie s časovým 
oneskorením. Pri zasypaní vrstvou zeminy minimálne 
80 cm je tento systém zaťažiteľný na 10 t/m

2
 a tým 

úplne prejazdný.  
 
Patentovaný systém vsakovania  

 Zodpovedá DIN a smernici kvality RAL.   
 
Nízka hĺbka zabudovania 

 Ideálny pre plošný rozvod vody. Optimálne 
nasaditeľný pri vysokej hladine podzemnej vody.  
Pri zabudovaní - obalenie vysokopevnostnou 
geotextíliou.  
 
Zhromažďovacia schopnosť 95 % 

 Nahrádza drenážnu rúru a štrkový obal.  
 
Vysoko zaťažiteľný 

 Prejazdný po zasypaní nízkou vrstvou zeminy. 
SLW 60 bez obáv použiteľný pod komunikáciou 
a parkovacími plochami.  
 
Mnohonásobne použiteľný 

 Vsakovanie, zhromažďovanie, retencia, 
povrchové odvodnenie, vypúštanie vôd do podmoku 
z ČOV. 
 
Dlhodobá pevnosť a stabilita 
 Proti sadaniu zeminy spĺňa vysoké požiadavky 
smernice kvality RAL. 

Podmienky uloženia  
bloky sa ukladajú na urovnanú základovú škáru  

v prípade nakyprenej základovej škáry sa 

doporučuje zhutnenie do 80% PS  

materiál pod blokmi nesmie poškodiť geotextíliu  

zásyp blokov je možný výkopom  

materiál zásypu nesmie poškodiť geotextíliu  

miera zhutnenia zásypu sa prispôsobuje 

požiadavkám úpravy povrchu (zeleň, spevnená 

plocha)  

po zásype hrúbky 0,8 m nad blokmi je možné zaťažiť 

bloky ťažkou dopravou  

maximálna hĺbka základovej škáry 4,0 m  

maximálne krytie 3,0 m  

maximálny počet vrstiev 5  

 

Spoločnosť TECHNO TIP, s.r.o. poskytuje technickú 

pomoc pri návrhu vsakovacieho systému.  

 
Parametre nevyhnutné pre návrh  

1. odvodňovacia plocha  
2. lokalita  
3. filtračný koeficient kf z IGP (inžiniersko-geologický 

prieskum)  

4. v hladiny podzemnej vody  

Technické data TECHNOBOX  

Materiál: Polypropylén (PP), recyklovateľný 

Rozmery: Š 500 x D 1000 x V 400 mm 

Prípojky: 2 x DN 160 

Celkový objem: 200 Litrov 

Využiteľný objem: 95 % 

Otvorené plochy: 43 % 

Prekrytie zeminou: min. 40 cm  (bez dopr. zaťaženia) 

min. 80 cm (pri dopr. zaťažení, SLW 30) 

min. 120 cm (pri dopr. zaťažení, SLW 60) 

Zaťažiteľnosť: 10 t/m²=100 kN/m² (SLW 60) 

Hmotnosť: cca. 9 kg 

Vsakovací systém TECHNOBOX 200 - koncept 

 Patentovaný systém vsakovania a zachytávania dažďových vôd pre plošné vsakovanie  a vsakovanie 
v nízkych hĺbkach vo všetkých odvetviach. Vhodný pre použitie ako v súkromnom, tak v podnikateľskom 
sektore.  


