
FILCOTEN® pro - Program.

100 % recyklovateľné

neuveriteľne ľahké

zaťaženie až do triedy E

FILCOTEN®
 pro      

Žľaby na vysoké zaťaženie.

NOVÉ!

NOVÉ!

O d v o d ň o v a c i e  ž ľ a b y
HHydro o BG



Myslíme na budúcnosť ...
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Udržateľnosť v BG:

FILCOTEN® - mix vstupných materiálov a špeciálny  
proces výroby nám umožňujú vyrábať žľaby, ktoré sú 100% 
recyklovateľné a biologicky odbúrateľné. 

Na základe výsledkov testov stavebného skúšobného ústavu v 
Linzi nám bolo vydané potvrdenie o nezávadnosti pre  životné 
prostredie. 

Skúšky vykonal aj Inšitút stavebnej biológie IBR Rosenheim a 
udelil nám ochrannú známku „Skúšané a odporúčané IBR“. 

Hlavnou úlohou tohto inšitútu je informovať
spotrebiteľov o nezávadnosti stavebných
výrobkov s prihliadnutím na zdravé
bývanie a životné prostredie.

Stabilný a odolný voči nárazom
vďaka materiálu spojeného vláknami 
zaťaženie až do triedy E

Žľaby budúcnosti
ekologické vďaka úspore surovín a

následnej až 50 % redukcii hmotnosti

Prvý HIGH-TEC betónový žľab, 
ktorý nezaťažuje životné prostredie!

Ž

Prvý HIGH-TEC betónový žľab, 
ktorý nezaťažuje životné prostredie!

V našom procese výroby odvodňovacích žľabov sa nám podarilo vyvinúť materiál, ktorý má
viaceré výhody: je ľahší, pevnejší, odolný voči nárazu a zároveň ekologický.
Telo žľabu je z materiálu spojeného vláknami - ideálne armovanie!

FILCOTEN® - Inovatívna kompozícia betónu!
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PRIAŤEĽSKÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

STABILNÝ A ODOLNÝ VOČI ROZBITIU

betón vystužený minerálnym vláknom
  navonok robustný a teplotne stály, odolný voči

 nárazom

záťažová trieda až do E 600 kN podľa
 EN 1433

  prejazdný nákladnými autami - nezlomí sa

 odolný voči mrazu a rozmrazovacím
 soliam

  skúšaný v akreditovanej stavebnej skúšobni

 UV - stály
  cement ako základná surovina - bez živice

 zvýšená pevnosť v ohybe
  ako všetky doterajšie výrobky

MYSLÍME NA NAŠE
ZDRAVIE

STABILNÝ A ODOLNÝ 
VOČI ROZBITIU!

prírodné suroviny 100% recyklovateľné
  môže sa bez starostí kdekoľvek použiť ako stavebný

 odpad, skúšaný v akreditovanej stavebnej skúšobni v

 Linzi

 skúšané a odporúčané inštitútom IBR
  biologicky odbúrateľné - neobsahuje živicu, 

 rozpúšťadlá a ťažké kovy - žiadne styrénové

 výpary, biozidy, jemný prach

znížená škodlivosť pre životné prostredie
  nižšie dopravné náklady - menej emisií CO2,

 počas výroby nevzniká hluk ani prach

M
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FILCOTEN® pro - Hlavné znaky ľahkého betónového žľabu!
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Bezpečnostná drážka na utesnenie spoja
medzi dvomi žľabmi

4

5 Hladké vnútorné plochy - lepšia
odvodňovacia schopnosť

9 Masívne rebrá podporujú
stabilitu bočnej steny

8

Priehlbiny pre lepšie ukotvenie žľabu v
betónovom základe - žľab „nevypláva“

Spodný odtok je možmé urobiť v každom žľabe

7

Optimálna geometria žľabu pre maximálny
odtok a samočistiaci účinok

Vyrába sa s tromi rôznymi hranami:
liatinová, pozinkovaná, nerezová

1

Fixovanie hrany v betóne pomocou mnohých
kotviacich bodov

2

2

V hranách je vyformovaná priehlbina na
zapadnutie fiXX-uzáveru

3

Oblasť použitia.
Žľaby FILCOTEN® pro sú vhodné na zabudovanie v priemyselných a verejných objektoch ako napr. výrobné
podniky, skladové plochy, parkoviská pre osobné autá, parkovacie domy, čerpacie stanice, pešie zóny, námestia,
parky, športoviská, chodníky, nástupištia, príjazdy k rodinným domom. 
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FILCOTEN®  pro vyrábame s liatinovou hranou (L-profil), pozinkovanou alebo nerezovou hranou (h-profil).

liatinová hrana s povrchovou 
úpravou KTL pozinkovaná hrana nerezová hrana

Rôzne hrany pre rôzne oblasti použitia!

5

Čapy na spodnej strane roštu zabraňujú
možnému pozdĺžnemu posuvu
roštov v žľabovej línii

Nový „fiXX-uzáver“ umožňuje rýchlu 4 bodovú aretáciu roštu v žľabe. Vysunuté oceľové perká na rošte sa pritlačením 
zakliknú do hrany žľabu a rošt je namontovaný.

       Jednoduchá montáž - fiXX-uzáver na každom rošte.10

11

10

11



Krok 1: Vložte zaisťovaciu kotvu medzi oceľové perká na 
spodnej strane roštu.

Krok 2: Vložte rošt do žľabu FILCOTEN®  pro.

Krok 3: Zatlačte rošt do žľabu tak, aby oceľové perká 
spolu s kotvou zapadli (zacvakli) do hrany žľabu.

Krok 4: Utiahnutím skrutky zaisťovacia
kotva pevne zaaretuje rošt v hrane žľabu.

Videonávod nájdete na www.hydrobg.sk

Krok 1 Krok 2

Krok 3 Krok 4

Výhody a využitie.

  3 rôzne druhy hrán (liatina, pozink. oceľ, nerez)

  Žľaby s alebo bez vnútorného spádu 0,5% pri všetkých svetlých šírkach

  0,5 m žľaby bez spádu (Nr. 0, 5-0, 10-0)

  Plytké žľaby „mini“ s nízkou stavebnou výškou 

  Rošty od Tr. A 15 kN do Tr. E 600 kN v obvyklom dizajne

  Rošty s fiXX-uzáverom zabezpečené proti pozdĺžnemu posuvu
  možno opatriť kotvou na dodadočnú fixáciu roštu v žľabe

  Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou tr. E v liatinovej hrane
  ukotvený 4 skrutkami

  Kompletné príslušenstvo - pozri str. 15
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FILCOTEN® pro - Profesionálny žľab!

Do každého roštu s fiXX-uzáverom možno osadiť kotvu, ktorá slúži na dodatočné zafixovanie roštu v hrane žľabu. 
Veľkosť kotvy sa volí podľa svetlej šírky žľabu. Postup monáže:

Kotva na dodatočnú fixáciu roštu.
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Kotva na dodatočné zaistenie 
roštu

Priskrutkovanie

4-bodový fiXX-uzáver
     má každý rošt - oceľové
     perká

Uchytenie roštu - viacero možností! 

Program dodávok:

spojovací materiál M10 ukotvená klietka s maticou

Kotva na dodatočné
     zaistenie roštu

Zaistenie liatinového
     roštu skrutkami do
     liatinovej hrany žľabu

Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou Tr. E 600 kN môžeme pri použití žľabu s liatinovou hranou pevne priskrutkovať. 
Na všetky svetlé šírky existuje priskrutkovateľný liatinový rošt - dajte pozor na označenie roštu podľa obrázkov v 
tomto katalógu. Spojovací materiál sa dodáva ako set. Klietka s maticou je zaistená proti posuvu, napriek tomu sa však 
dá rýchlo a jednoducho vymeniť.

Priskrutkovanie.

4-násobné priskrutkovanie

Všetky rošty majú na
     sodnej strane čap, proti
     pozdĺžnemu posuvu
     roštov v línii



FILCOTEN® pro V/E 100 FILCOTEN® pro mini V/E 100
S alebo BEZ spádu  BEZ spádu

Žľabové teleso so zabudovanou masívnou hranou z liatiny, nerezu

alebo pozinkovanej ocele. Pri správnom zabudovaní znesie bez 

problémov zaťaženie až do Tr. E - napriek svojej nízkej hmotnosti. 

Mriežkové a latinové rošty majú fiX-uzáver, ktorým sa upínajú do 

hrany žľabu.

Tento typ žľabov vyrábame s pozinkovanou alebo nerezovou hranou 

aj s nízkou 60 alebo 80 mm stavebnou výškou.

Oblasť použitia 
Vhodné na pakoviská pre osobné autá, skladové plochy, stanice, pešie 

zóny, obytné zóny, športoviská, a podobné plochy.

Systém pro V / E / G 
Dĺžka 1000 mm 
Stavebná šírka 138 mm 
Svetlá šírka 100 mm 
Spád 0,5 % Žľab Nr. 1 - 10 
Stavebná výška 142 - 195 mm 
 mini: 60 / 80 mm
Hmotnosť bez roštu 17,5 - 24,4 kg
 mini: 8,5 / 10,2 kg
  

FILCOTEN® 
pro / pro mini

Svetlá šírka 100  

Teleso žľabu s pozinkovanou alebo nerezovou hranou - všetky rozmery sú v mm

Typ žľabu
NW 100

Spád/
spodný odtok

Výška na
konci žľabu

Art.-Nr.
Liatinová 

hrana

Art.-Nr.
Pozink. 
hrana

Art.-Nr.
Nerez. 
hrana

mini 0 % 60 mm 10510200 10510300

mini 0 % 80 mm 10510201 10510301

mini 0 % / DN 100 60 mm 10510270 10510370

mini 0 % / DN 100 80 mm 10510271 10510371

100/0 0 % 142 mm 10610100 10610200

100/5-0 0 % 170 mm 10610161 10610261 10610361

100/10-0 0 % 195 mm 10610162 10610262

100/1 0,5 % 150 mm 10610101 10610201

100/2 0,5 % 155 mm 10610102 10610202

100/3 0,5 % 160 mm 10610103 10610203

100/4 0,5 % 165 mm 10610104 10610204

100/5 0,5 % 170 mm 10610105 10610205

100/6 0,5 % 175 mm 10610106 10610206

100/7 0,5 % 180 mm 10610107 10610207

100/8 0,5 % 185 mm 10610108 10610208

100/9 0,5 % 190 mm 10610109 10610209

100/10 0,5 % 195 mm 10610110 10610210

101/0 0 % / DN100 142 mm 10610170 10610270

101/5-0 0 % / DN100 170 mm 10610171 10610271 10610371

101/10-0 0 % / DN100 195 mm 10610172 10610272

100/0 0 % / L=500 mm 142 mm 10610180 10610280

100/5-0 0 % / L=500 mm 170 mm 10610181 10610281

100/10-0 0 % / L=500 mm 195 mm 10610182 10610282

Teleso žľabu FILCOTEN® pro 100.
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FILCOTEN® pro G 100 
S alebo BEZ spádu

Teleso žľabu s liatinovou hranou - všetky rozmery sú v mm
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Art.-Nr.
Rošty 
fiX-uzáver

Materiál
Rozmery

v mm
Trieda podľa 

E-normy
Štrbina-/MW 

v mm
Hmotnosť/

ks
Plocha
vtoku

17010220 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/122/20 B 125 kN MW 30/10 2,8 kg 980 cm2/m

17010221 pozink. oceľ 500/122/20 B 125 kN MW 30/10 1,4 kg 950 cm2/m

17010222 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/122/20 C 250 kN MW 30/10 3,3 kg 910 cm2/m

17010223 pozink. oceľ 500/122/20 C 250 kN MW 30/10 1,6 kg 885 cm2/m

17010322 Mriežkový rošt nerez V2A 1000/122/20 C 250 kN MW 30/10 3,3 kg 910 cm2/m

17010323 nerez V2A 500/122/20 C 250 kN MW 30/10 1,6 kg 885 cm2/m

17010226 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/122/20 D 400 kN MW 25/16 7,4 kg 780 cm2/m

17010227 pozink. oceľ 500/122/20 D 400 kN MW 25/16 3,8 kg 765 cm2/m

17010101 Liat. mriežkový rošt liatina 500/122/20 C 250 kN MW 29/13 3,2 kg 505 cm2/m

17010104 liatina 500/122/20 D 400 kN MW 29/13 3,4 kg  495 cm2/m

17010103* Liat. mriežkový rošt liatina 500/122/20 E 600 kN MW 22/13 4,2 kg 435 cm2/m

17010105 Liatinový rošt liatina 500/122/20 E 600 kN SW 14/100 3,8 kg 465 cm2/m
Liat. mriežkový rošt
MW 29/13, Tr. C alebo D

Mriežkový rošt MW 25/16
Tr. D
pozinkovaný

Pozor: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točné sily a dbať na správne zabudovanie.
Technické zmeny vyhradené.

Mriežkový rošt MW 30/10
Tr. B pozinkovaný
Tr. C pozinkovaný alebo 
nerezový V2A

Liatinový rošt
SW 14/100, Tr. E

Art.-Nr. Príslušenstvo Materiál Hmotnosť/ks

10610190 Vpust G 500/145/600 s KG prechodkou DN 100 FILCOTEN 32,9 kg

10610290 Vpust V 500/145/600 s KG prechodkou DN 100 FILCOTEN 32,4 kg

10610390 Vpust E 500/145/600 s KG prechodkou DN 100 FILCOTEN 32,4 kg

22515 Kalový kôš do vpustu plast 0,2 kg

30030 Pachový uzáver z PVC kanal. kolien DN 150/87° plast 3,9 kg

30056 Pachový uzáver do vpustu na dodatočné osadenie DN 100 plast 0,1 kg

30019 Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100 plast 0,2 kg

19010210 Čelná/koncová stena (pro mini) pozink. oceľ 0,1 kg

19010310 Čelná/koncová stena (pro mini) nerez V2A 0,1 kg

19010213 Čelná/koncová stena pozink. oceľ 0,2 kg

19010214 Koncová stena s odtokom DN 100 pozink. oceľ 0,3 kg

19010313 Čelná/koncová stena nerez V2A 0,2 kg

19010314 Koncová stena s odtokom DN 100 nerez V2A 0,3 kg

32087 Kotva na dodatočné upevnenie roštu NW 100 0,1 kg

32103* Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica - treba 8 ks na meter) 0,1 kg

Rošty FILCOTEN® pro 100.

Príslušenstvo FILCOTEN® pro 100.



Vpusty FILCOTEN pro sa vyrábajú tiež s liatinovou, nerezovou 

alebo pozinkovanou hranou - prislúchajúce k žľabovému systému. Sú 

kombinovateľné so všetkýmy roštami, ktoré sa používajú na žľaboch. 

Zabudovaná KG-prechodka umožňuje jednoduché a tesné napojenie

na všetky rúry z PVC. Dodatočne je možné do vpustu osadiť aj 

zápachový uzáver.

Detaily k príslušenstvu nájdete na strane 15

Systém pro V / E / G
Dĺžka 500 mm 
Stavebná šírka 138 / 145 mm 
Svetlá šírka 100 mm 
Stavebná výška 600 mm  
Hmotnosť bez roštu 32,4 / 32,4 / 32,9 kg
  

FILCOTEN® 
pro Vpust

Svetlá šírka 100  

380

60
0

13
0

145

100

 DN 100

500 19 19
138

Liat. mriežkový rošt
MW 22/13, Tr. E
*Možno 4 násobne
 priskrutkovať

všetky rozmery sú v mm

Detaily k príslušenstvu nájdete na str. 15



Žľabové teleso so zabudovanou masívnou hranou z liatiny, nerezu

alebo pozinkovanej ocele. Pri správnom zabudovaní znesie bez 

problémov zaťaženie až do Tr. E - napriek svojej nízkej hmotnosti. 

Mriežkové a latinové rošty majú fiX-uzáver, ktorým sa upínajú do 

hrany žľabu.

Tento žľab sa vyrába aj v zníženej stavebnej výške - 120 alebo 170 mm.

Oblasť použitia 
Vhodné na pakoviská pre osobné autá, skladové plochy, stanice, pešie 

zóny, obytné zóny, športoviská, a podobné plochy.

Systém pro V / E / G 
Dĺžka 1000 mm         
Stavebná šírka 188 mm 
Svetlá šírka 150 mm  
Spád 0,5 % Žľab Nr. 1 - 10 
Stavebná výška 210 - 260 mm 
 mini: 120 / 170 mm 
Hmotnosť bez roštu 28,9 - 38,9 kg
 mini: 18 / 22,3 kg  
  

FILCOTEN® 
pro / pro mini

Svetlá šírka 150  

Teleso žľabu s pozinkovanou alebo nerezovou hranou - všetky rozmery sú v mm

Typ žľabu
NW 150

Spád/
spodný odtok

Výška na
konci žľabu

Art.-Nr.
Liatinová 

hrana

Art.-Nr.
Pozink. 
hrana

Art.-Nr.
Nerez. 
hrana

mini 0 % 120 mm 10515200

mini 0 % / DN150 120 mm 10515270

mini 0 % 170 mm 10515101 10515201

mini 0 % / DN 150 170 mm 10515171 10515271

150/0 0 % 210 mm 10615100 10615200

150/5-0 0 % 235 mm 10615161 10615261 10615361

150/10-0 0 % 260 mm 10615162 10615262

150/1 0,5 % 215 mm 10615101 10615201

150/2 0,5 % 220 mm 10615102 10615202

150/3 0,5 % 225 mm 10615103 10615203

150/4 0,5 % 230 mm 10615104 10615204

150/5 0,5 % 235 mm 10615105 10615205

150/6 0,5 % 240 mm 10615106 10615206

150/7 0,5 % 245 mm 10615107 10615207

150/8 0,5 % 250 mm 10615108 10615208

150/9 0,5 % 255 mm 10615109 10615209

150/10 0,5 % 260 mm 10615110 10615210

151/0 0 % / DN150 210 mm 10615170 10615270

151/5-0 0 % / DN150 235 mm 10615171 10615271 10615371

151/10-0 0 % / DN150 260 mm 10615172 10615272

150/0 0 % / L=500 mm 210 mm 10615180 10615280

150/5-0 0 % / L=500 mm 235 mm 10615181 10615281

150/10-0 0 % / L=500 mm 260 mm 10615182 10615282

Teleso žľabu FILCOTEN® pro 150.
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FILCOTEN® pro V/E 150 FILCOTEN® pro mini V 150
S alebo BEZ spádu  BEZ spádu

FILCOTEN® pro G 150 
S alebo BEZ spádu

Teleso žľabu s liatinovou hranou - všetky rozmery sú v mm



Art.-Nr.
Rošty 
fiX-uzáver

Materiál
Rozmery

v mm
Trieda podľa 

E-normy
Štrbina-/MW 

v mm
Hmotnosť/

ks
Plocha
vtoku

17015220 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/172/20 B 125 kN MW 30/10 4,6 kg 1330 cm2/m

17015221 pozink. oceľ 500/172/20 B 125 kN MW 30/10 2,4 kg 1285 cm2/m

17015222 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/172/20 C 250 kN MW 30/10 6,9 kg 1280 cm2/m

17015223 pozink. oceľ 500/172/20 C 250 kN MW 30/10 3,6 kg 1240 cm2/m

17015322 Mriežkový rošt nerez V2A 1000/172/20 C 250 kN MW 30/10 6,9 kg 1280 cm2/m

17015323 nerez V2A 500/172/20 C 250 kN MW 30/10 3,6 kg 1240 cm2/m

17015226 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/172/20 D 400 kN MW 25/16 11,5 kg 1090 cm2/m

17015227 pozink. oceľ 500/172/20 D 400 kN MW 25/16 5,8 kg 1065 cm2/m

17015101 Liat. mriežkový rošt liatina 500/172/20 C 250 kN MW 29/13 4,9 kg 710 cm2/m

17015104 liatina 500/172/20 D 400 kN MW 29/13 5,2 kg 710 cm2/m

17015103* Liat. mriežkový rošt liatina 500/172/20 E 600 kN MW 22/13 7,2 kg 640 cm2/m

17015105 Liatinový rošt liatina 500/172/20 E 600 kN SW 14/150 7,0 kg 710 cm2/m

Mriežkový rošt MW 25/16
Tr. D
pozinkovaný

Mriežkový rošt MW 30/10
Tr. B pozinkovaný
Tr. C pozinkovaný alebo
nerezový V2A

Liatinový rošt
SW 14/150, Tr. E

Liat. mriežkový rošt
MW 29/13, Tr. C alebo DPozor: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točné sily a dbať na správne zabudovanie.

Technické zmeny vyhradené.

Rošty FILCOTEN® pro 150.

Príslušenstvo FILCOTEN® pro 150.

Art.-Nr. Príslušenstvo Materiál
Hmotnosť/

ks

10615190 Vpust G 500/200/690 s KG prechodkou DN 150 FILCOTEN 45,0 kg

10615290 Vpust V 500/200/690 s KG prechodkou DN 150 FILCOTEN 44,5 kg

10615390 Vpust E 500/200/690 s KG prechodkou DN 150 FILCOTEN 44,5 kg

22516 Kalový kôš do vpustu plast 0,3 kg

30030 Pachový uzáver z PVC kanal. kolien DN 150/87° plast 3,9 kg

30057 Pachový uzáver do vpustu na dodatočné osadenie DN 150 plast 0,2 kg

19015210 Čelná/koncová stena (pro mini) pozink. oceľ 0,1 kg

19015213 Čelná/koncová stena pozink. oceľ 0,5 kg

19015214 Koncová stena s odtokom DN 150 pozink. oceľ 0,7 kg

19015313 Čelná/koncová stena nerez V2A 0,5 kg

19015314 Koncová stena s odtokom DN 150 nerez V2A 0,7 kg

32088 Kotva na dodatočné upevnenie roštu NW 150 0,1 kg

32103* Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica - treba 8 ks na meter) 0,1 kg
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Vpusty FILCOTEN pro sa vyrábajú tiež s liatinovou, nerezovou 

alebo pozinkovanou hranou - prislúchajúce k žľabovému systému. Sú 

kombinovateľné so všetkýmy roštami, ktoré sa používajú na žľaboch. 

Zabudovaná KG-prechodka umožňuje jednoduché a tesné napojenie

na všetky rúry z PVC. Dodatočne je možné do vpustu osadiť aj

zápachový uzáver.

Detaily k príslušenstvu nájdete na strane 15

Systém pro V / E / G
Dĺžka 500 mm 
Stavebná šírka 188 / 200 mm 
Svetlá šírka 150 mm 
Stavebná výška 670 mm  
Hmotnosť bez roštu 44,5 / 44,5 / 45,0 kg    

FILCOTEN® 
pro Vpust

Svetlá šírka 150  

Detaily k príslušenstvu nájdete na str. 15

Liat. mriežkový rošt
MW 22/13, Tr. E
*Možno 4 násobne
 priskrutkovať

všetky rozmery sú v mm



Teleso žľabu s pozinkovanou alebo nerezovou hranou - všetky rozmery sú v mm

Typ žľabu
NW 200

Spád/
spodný odtok

Výška na
konci žľabu

Art.-Nr.
Liatinová 

hrana

Art.-Nr.
Pozink. 
hrana

Art.-Nr.
Nerez. 
hrana

mini 0 % 120 mm 10520200

mini 0 % / DN200 120 mm 10520270

mini 0 % 200 mm 10520101 10520201

mini 0 % / DN 200 200 mm 10520171 10520271

200/0 0 % 265 mm 10620100 10620200

200/5-0 0 % 290 mm 10620161 10620261 10620361

200/10-0 0 % 315 mm 10620162 10620262

200/1 0,5 % 270 mm 10620101 10620201

200/2 0,5 % 275 mm 10620102 10620202

200/3 0,5 % 280 mm 10620103 10620203

200/4 0,5 % 285 mm 10620104 10620204

200/5 0,5 % 290 mm 10620105 10620205

200/6 0,5 % 295 mm 10620106 10620206

200/7 0,5 % 300 mm 10620107 10620207

200/8 0,5 % 305 mm 10620108 10620208

200/9 0,5 % 310 mm 10620109 10620209

200/10 0,5 % 315 mm 10620110 10620210

201/0 0 % / DN200 265 mm 10620170 10620270

201/5-0 0 % / DN200 290 mm 10620171 10620271 10620371

201/10-0 0 % / DN200 315 mm 10620172 10620272

200/0 0 % / L=500 mm 265 mm 10620180 10620280

200/5-0 0 % / L=500 mm 290 mm 10620181 10620281

200/10-0 0 % / L=500 mm 315 mm 10620182 10620282

Žľabové teleso so zabudovanou masívnou hranou z liatiny, nerezu

alebo pozinkovanej ocele. Pri správnom zabudovaní znesie bez 

problémov zaťaženie až do Tr. E - napriek svojej nízkej hmotnosti. 

Mriežkové a latinové rošty majú fiX-uzáver, ktorým sa upínajú do 

hrany žľabu.

Tento žľab sa vyrába aj v zníženej stavebnej výške - 120 alebo 200 mm.

Oblasť použitia 
Vhodné na pakoviská pre osobné autá, skladové plochy, stanice, pešie 

zóny, obytné zóny, športoviská, a podobné plochy.

Systém pro V / E / G 
Dĺžka 1000 mm        
Stavebná šírka 238 mm
Svetlá šírka 200 mm 
Spád 0,5 % Žľab Nr. 1 - 10 
Stavebná výška 265 - 315 mm 
 mini: 120 / 200 mm
Hmotnosť bez roštu 43,2 - 52,9 kg
 mini: 21 / 28,5 kg   

FILCOTEN® 
pro / pro mini

Svetlá šírka 200

Teleso žľabu FILCOTEN® pro 200.

12

FILCOTEN® pro V/E 200 FILCOTEN® pro mini V 200
S alebo BEZ spádu  BEZ spádu

FILCOTEN® pro G 200 
S alebo BEZ spádu

Teleso žľabu s liatinovou hranou - všetky rozmery sú v mm
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Art.-Nr.
Rošty 
fiX-uzáver

Materiál
Rozmery

v mm
Trieda podľa 

E-normy
Štrbina-/MW 

v mm
Hmotnosť/

ks
Plocha
vtoku

17020220 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/222/20 B 125 kN MW 30/10 6,0 kg 1775 cm2/m

17020221 pozink. oceľ 500/222/20 B 125 kN MW 30/10 3,1 kg 1720 cm2/m

17020222 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/222/20 C 250 kN MW 30/10 8,8 kg 1650 cm2/m

17020223 pozink. oceľ 500/222/20 C 250 kN MW 30/10 4,5 kg 1595 cm2/m

17020322 Mriežkový rošt nerez V2A 1000/222/20 C 250 kN MW 30/10 8,8 kg 1650 cm2/m

17020323 nerez V2A 500/222/20 C 250 kN MW 30/10 4,5 kg 1595 cm2/m

17020226 Mriežkový rošt pozink. oceľ 1000/222/20 D 400 kN MW 25/16  16,0 kg 1400 cm2/m

17020227 pozink. oceľ 500/222/20 D 400 kN MW 25/16 8,0 kg 1365 cm2/m

17020101 Liat. mriežkový rošt liatina 500/222/20 C 250 kN MW 29/13 7,3 kg 955 cm2/m

17020104 liatina 500/222/20 D 400 kN MW 29/13 9,9 kg 940 cm2/m

17020103* Liat. mriežkový rošt liatina 500/222/20 E 600 kN MW 22/13 11,7 kg 780 cm2/m

17020105 Liatinový rošt liatina 500/222/20 E 600 kN SW 14/200 10,3 kg 965 cm2/m

Mriežkový rošt MW 30/10
Tr. B pozinkovaný
Tr. C pozinkovaný alebo
nerezový V2A

Mriežkový rošt MW 25/16
Tr. D
pozinkovaný

Liat. mriežkový rošt
MW 29/13, Tr. C alebo D

Liatinový rošt
SW 14/200, Tr. E

Pozor: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točné sily a dbať na správne zabudovanie.
Technické zmeny vyhradené.

Rošty FILCOTEN® pro 200.

Príslušenstvo FILCOTEN® pro 200.

Art.-Nr. Príslušenstvo Materiál
Hmotnosť/

ks

10620190 Vpust G 500/265/750 s KG prechodkou DN 200 FILCOTEN 48,4 kg

10620290 Vpust V 500/265/750 s KG prechodkou DN 200 FILCOTEN 48,0 kg

10620390 Vpust E 500/265/750 s KG prechodkou DN 200 FILCOTEN 48,0 kg

22512 Kalový kôš do vpustu plast 0,4 kg

30040 Pachový uzáver z PVC kanal. kolien DN 200/87° plast 7,4 kg

19020210 Čelná/koncová stena (pro mini) pozink. oceľ 0,1 kg

19020213 Čelná/koncová stena pozink. oceľ 0,7 kg

19020214 Koncová stena s odtokom DN 200 pozink. oceľ 1,1 kg

19020313 Čelná/koncová stena nerez V2A 0,7 kg

19020314 Koncová stena s odtokom DN 200 nerez V2A 1,1 kg

32089 Kotva na dodatočné upevnenie roštu NW 200 0,1 kg

32103* Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica - treba 8 ks na meter) 0,1 kg

500

13
5

75
0

265

19 200 19

238

460

DN 200

Vpusty FILCOTEN pro sa vyrábajú tiež s liatinovou, nerezovou 

alebo pozinkovanou hranou - prislúchajúce k žľabovému systému. Sú 

kombinovateľné so všetkýmy roštami, ktoré sa používajú na žľaboch. 

Zabudovaná KG-prechodka umožňuje jednoduché a tesné napojenie

na všetky rúry z PVC. Dodatočne je možné do vpustu osadiť aj

zápachový uzáver.

Detaily k príslušenstvu nájdete na strane 15

Systém pro V / E / G
Dĺžka 500 mm 
Stavebná šírka 238 / 265 mm 
Svetlá šírka 200 mm 
Stavebná výška 750 mm  
Hmotnosť bez roštu 48 / 48 / 48,4 kg
  

FILCOTEN® 
pro Vpust

Svetlá šírka 200  



Liat. mriežkový rošt
MW 22/13, Tr. E
*Možno 4 násobne
 priskrutkovať

všetky rozmery sú v mm

Detaily k príslušenstvu nájdete na str. 15



5. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové
 plochy, KSC, CS, šikmé plochy) treba vytvoriť paralelne so 
 žľabom vo vzdialenosti 0,3 m - 2 m dilatačnú škáru na celú
 výšku žľabu prerušením cement. - bet. krytu, KSC, CS (STN
 736123). Priečna dilatačná škára má prechádzať v mieste spoja
 dvoch žľabov. Pri väčších betónových plochách odporúčame
 rezať dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár, ktorý
 treba žiadať od projektanta. POZOR: Nezamieňať dilatačné -
 priestorové škáry za zmrašťovacie!
6. Ak je žľab zabudovaný na viac frekventovanom mieste alebo tam 
 kde sa cez žľab prechádza vysokou rýchlosťou odporúčame
 aretáciu roštu našimi držiakmi alebo kotvou na dodatočné
 zaistenie roštu. Takéto spojenie roštu a žľabu je pevnejšie.
7. Horná vrstva cestného telesa, chodníka má prevyšovať hranu
 žľabu o 3-5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.
 Zabráni sa tým mechanickému poškodeniu žľabu (napr. pri 
 odhŕňaní snehu) a zároveň môže voda plynule vtekať do 
 žľabovej línie.
8. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych 
 chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) 
 odporúčame použiť žľaby s nerezovou hranou a nerezové rošty.
9.  Pre vpusty platí ten istý postup.
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              Pokyny na zabudovanie:

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné 
aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy
zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch 
všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem 
o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí 
zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

Pokyny a príklady zabudovania:
  
Návod na pokládku FILCOTEN® pro:
1. Žľaby sa pokladajú do vrstvy podkladového betónu, pričom treba
 dbať na spád žľabov. Podľa kvality podkladového betónu treba 
 urobiť posledné nadstavenie. Spádováný žľab má vnútorný spád 
 0,5 %. Pri zatuhlom podkladovom betóne treba bezpodmienečne
 opatriť lôžko min. 2 cm vrstvou malty. Podľa statických požiadaviek 
 treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť 
 ešte dodatočnú výstuž. (pozri tabuľku), čím sa zabráni ich
 prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky.
2. Žľaby s vnútorným spádom začíname osádzať od posledného
 kusu (je najvyšší) s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou
 označený smer odtoku.
3. Škáry spojov medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať
 tesniacou hmotou na betón  príp. cementovou maltou. Pri
 nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým
 tmelom. (BG - Tesniaci systém).
4. Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty. Pri hutnení 
 okolitých vrstiev (napr zámkovej dlažby, asfaltu) treba dbať na to, 
 aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa predchádzalo ich
 mechanickému poškodeniu.

Betónový
základ

Nosná
štrková
vrstva

Betónová
vozovka

Dilatačná škára Dilatačná škára

3-
5 

m
m

Z

X

30-200
30-200

KSC 

Bituménová zálievkaŠtrbinová zálievka

Nosná
štrková vrstva

Nosná
štrková
vrstva

3-
5 

m
m

X

Z
Y

X

Betónový
základ

Zámková
dlažba

Obalovaný
štrk

Povrchová
vrstva

Štrkové lôžko

5-0

Vpust (alebo
koncová stena)

SK

101/5-0101/0

0 1 2 3 4 5 6

Čelná
stena

Trieda zaťaženia

Betónová zmes
- základ podľa

STN EN 206-1*

A 15 kN

C16/20

> 8 cm

Y

X

Z

Výstuž nevyžaduje

stav. výška žľabu -5cm

> 10 cm

> 10 cm

C20/25 C20/25 C25/30 C25/30

> 15 cm > 15 cm > 15 cm

> 15 cm > 20 cm > 20 cm> 8 cm

B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN

stav. výška žľabu

*Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke www.hydrobg.sk alebo môžete priamo kontaktovať našich technických poradcov.

Ø 8 mm 
každých 20 cm
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Príslušenstvo FILCOTEN® pro

1 Spodný odtok z PVC kanalizačnej rúry, vľavo osadený
 do otvoru (pozri obr.2a)
 
2 a)  Vyvŕtaný odtok DN 100 s pripravenou drážkou
 
 Pozícia odtoku:
 kóta X = koniec žľabu po stred odtoku = 250 mm

 b)  Pachový uzáver do spodného odtoku (z 3 častí)
 c)  Plastový prstenec spodného odtoku sa zasunie
      zo spodu do pripravenej drážky v žľabe
 d)  Pachový uzáver potom pridaním zvyšných dvoch
      častí skompletizujeme!

3 Vpust FILCOTEN® pro L=500 mm
 vo všetkých svetlých šírkach

4 Kalový kôš do vpustu (plastový) vo všetkých svetlých šírkach

5 a) Pachový uzáver pre vpusty na dodatočné osadenie
     DN 100 alebo 150
 b) Pachový uzáver z PVC kanalizačných kolien pre vpusty -
     použitie pri napojení na rúru DN 150/200

6 Čelná a koncová stena FILCOTEN® pro mini 

7 Čelná/koncová stena a koncová stena s odtokom
 FILCOTEN® pro

8 Špeciálna kotva na dodatočné zaistenie roštu v hrane žľabu -
 pre všetky druhy roštov okrem mriežkového roštu triedy D

9 Spojovací materiál do liatinovej hrany - vymeniteľná klietka so
 špec. maticou pre liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou triedy E.

3

2

4

8

a) b)

c) d)

1

7

a) b)5 6a)5

kóta X
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O d v o d ň o v a c i e  ž ľ a b y
HHydro o BG

Hydro BG s.r.o. , SK-90052 Kuchyňa, Kuchyňa 586,
Tel.: (+421 34) 79 79 622 - 626, Fax: (+421 34) 77 85 011,

odbyt@bg-company.com, www.bg-company.com

Hydro BG - Odvodňovacie žľaby

Prospekty si vyžiadajte na:  www.hydrobg.sk

Hydro BG ponúka ucelené rady výrobkov s kompletným
servisom pre všetky oblasti použitia.
Oceľové a betónové žľaby od ľahkých pochôdznych až
po žľaby pre vysoké zaťaženie. Odvodňovacie systémy
BG sú navzájom kompatibilné. 

Firma s optimálnou starostlivosťou o zákazníka  

Už od založenia materskej firmy BG v roku 1974 

Od poradenstva až po dopravu na stavbu

Výroba až v 4 štátoch (SK, AT, RO, RU)

Obchodné zastúpenie až v 25 štátoch Európy

ĎALŠIE VÝROBKY Z RADU FILCOTEN®:
 
FILCOTEN® light sa vyrába v svetlej šírke NW 100 a 150 mm s 
vnútorným spádom alebo bez. Na prekrytie sa používajú môstové, mriežkové 
alebo liatinové rošty v triedach zaťaženia od A 15 kN do C 250 kN. Systém 
- light - je ideálny na uloženie do zámkovej alebo kamennej dlažby. Rošty sú 
položené na žľabe a môžeme ich vzájomne pospájať patentnými držiakmi.
FILCOTEN® light - je jednoduchý a cenovo výhodný odvodňovací 
žľab na použitie okolo domu!

FILCOTEN® tec má integrovanú pozinkovanú alebo nerezovú hranu a 
vyrába sa v svetlej šírke NW 100, 150 a 200 mm s vnútorným spádom alebo 
bez. Na prekrytie sa používajú môstové, mriežkové alebo liatinové rošty v 
triedach zaťaženia od A 15 kN do C 250 kN. Okolité povrchové vrstvy ako 
napríklad asfalt sa dajú k hrane žľabu rýchlo a čisto pripojiť. Rošty sa aretujú 
inovatívnym fiX-uzáverom. Na dodatočné zaistenie roštu možno ešte použiť 
špeciálnu kotvu.
FILCOTEN® tec - je optimálny a široko použiteľný odvodňovací 
systém!

FILCOTEN®...

...tec ...light


