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TRIO - učíme se od přírody

Jedinečná technologie koextruze je základem výroby inovovaných 
trubek a tvarovek KG-Systém (PVC)®. Umožňuje vytvořit produkt se 
stěnou, která se svou strukturou podobá struktuře velkých kostí, tak, 
jak je známe z živočišné říše. 

Materiál – PVC

Při vývoji technologie TRIO byl kladen důraz na zvýšení využití po-
tenciálu, který neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) jako vysoce vy-
spělá a léty prověřená surovina nabízí. Výsledkem jsou kanalizační 
trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti 
abrazi, houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, 
běžně používaným pro obsyp potrubí a pružným jádrem, schopným 
odolávat zemním i kolovým tlakům.

Těsnící elementy

Těsnost spojů je zajištěna jazýčkovými těsnicími elementy, vyrobe-
nými z odolných kaučuků, které jsou umístěny v drážce hrdla trubky. 
Těsnost je zachována rovněž i při deformaci nebo vychýlení trubky.

Zesílená stěna

Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny v souladu s plat-
nými evropskými normami ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2.

Široký sortiment

KG-Systém (PVC)® je kompletní systém s širokým výběrem prvků – 
trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8, umožňující dodatečné vkládání 
prvků a možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty).

Snadná montáž

Vzhledem k nízké hmotnosti systému je zajištěna snadná manipu-
lace, dokonce i s trubkami o délce 5 m. Spojování trubek je velmi 
jednoduché vzhledem k hrdlu s těsnícím elementem. Samotných 
spojů je méně, než tomu bylo u dřívějších prvků z těžkých materiálů.

• VYSOKÁ PEVNOST

• PRUŽNÉ CHOVÁNÍ

• DLOUHODOBÁ STABILITA

• ŽIVOTNOST AŽ 100 LET

• CHEMICKÁ ODOLNOST

• ODOLNOST PROTI ODĚRU

• TOLERANTNOST K SEDÁNÍ TERÉNU

• VÝBORNÉ HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

• 100% TĚSNOST SPOJŮ

• SPOJ NEZARŮSTÁ KOŘENY

• VYŠŠÍ BEZPEČNOST

• HLOUBKY ULOŽENÍ:
   AŽ 4 M (SN 4), AŽ 7 M (SN 8)

• ŠIROKÁ OBLAST POUŽITÍ

• SNADNÁ INSPEKCE

• RYCHLÁ MONTÁŽ

• SNADNÁ POKLÁDKA

• EKONOMICKY VÝHODNÁ VÝSTAVBA
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KG-Systém (PVC)® SN 4
Kanalizační trubky a tvarovky

Popis
Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kru-
hové tuhosti SN 4, vyráběný v  souladu s  ČSN EN 1401-1 
a ČSN EN 13476-2.

Použití
Díky svým vlastnostem je určen jako kanalizační systém pro 
svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a sto-
kové sítě s výškou krytí až 4 m.

KG-Systém (PVC)® SN 8
Kanalizační trubky a tvarovky

Popis
Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se 
zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8, vyráběný dle ČSN EN 
1401-1 a ČSN EN 13476-2.

Použití
Pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách ulože-
ní (extrémní dynamické namáhání, výška krytí do 8 m).

SYMBOLY A ZKRATKY POUŽITÉ V KATALOGU

D největší vnější průměr

DN jmenovitý rozměr

s síla stěny trubky

t hloubka hrdla (délka nasunutí volného hrdla)

Vzhledem k dodávkám zboží od více výrobců je nutné hmotnostní a rozměrové 
údaje uvedených parametrů chápat pouze jako informativní. 

Naše technické poradenství je založeno na zkušenostech a výpočtech. Protože 
neznáme ani nemáme možnost ovlivnit podmínky použití námi nabízených 
produktů, veškeré údaje slouží pouze jako doporučené pokyny.

Při použití, lišícího se od námi doporučeného, je třeba zvážit možnost případných 
rizik.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

DN(OD) s [mm] D  [mm] t [mm] kg/m

110 3,2 127 66 1,29

125 3,2 144 68 1,48

160 4,0 182 84 2,27

200 4,9 225 106 3,54

250 6,2 287 128 6,68

315 7,7 355 162 11,02

400 9,8 445 194 20,75

500 12,3 567 219 34,50
DN(OD) s [mm] D [mm] t [mm] kg/m

160 4,7 184 84 2,67

200 5,9 227 106 4,26

250 7,3 289 128 7,86

315 9,2 358 162 13,17

400 11,7 449 194 24,78

500 14,6 572 219 40,95KG-Systém (PVC)® SN 10 
Vollwand
Kanalizační trubky a tvarovky

Popis
Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kru-
hové tuhosti SN 10, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1.

Použití
Díky svým vlastnostem je určen jako kanalizační systém 
pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky 
a stokové sítě s výškou krytí větší než 8 m.

DN(OD) s [mm] D  [mm] t [mm]

110 3,2 127 66

160 4,7 184 84

200 5,9 227 106

250 7,3 289 128

315 9,2 358 162

400 11,7 449 194

500 14,6 572 219
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