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V dôsledku rýchleho vývoja priemyslu potrebujeme nové inovačné riešenia. Zaoberáme sa širšími možnosťami využitia 
plastov pre stavby v oblasti energetiky, telekomunikácií a vodovodných sietí.

Naše výrobky prinášajú inovačné riešenia na základe použitia ekologických, kompletne recyklovateľných polymérových 
surovín.

Naše dizajnérsko-technické oddelenie vyvíja optimálne riešenia v technologickom a ekonomickom zmysle v spolupráci s 
našimi zákazníkmi.

Predstavujeme inovačné výrobky, ktoré prekonávajú už existujúce riešenia v trvanlivosti, odolnosti na záťaže a ľahkosti 
montáže.

Vyrábame desiatky rôznych typov teletechnických a vodovodných komôr s rôznym využitím. Našou výhodou tiež je, že 
vyrábame neštandardné výrobky podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

TELEKOMUNIKAČNÉ KOMORY KOMORY PRE ELEKTRICKÉ ROZVÁDZAČE VÝŤAHOVÉ KOMORY

KOMORY ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ

KRYTY PRE ŽĽABY A KOMORY

OZNAČOVACIE STĹPIKY KOMPRESNÉ VÝVODKY POLYESTEROVÉ SKRINKY

KÁBLOVÉ ŽĽABY PRIEHRADOVÉ PODLAHY

KOMORY PRE VODOVODNÉ SYSTÉMY LETISKOVÉ KOMORY



Telekomunikačné 
segmentové komory

MATERIÁL "POLYPIT"
(zloženie: polyetylén, 
polypropylén, polykarbonát)

Výrobky z polypitu sa vymykajú 
najmä svojou pevnosťou a 
odolnosťou voči lámaniu.
Sú veľmi ľahko spracovateľné a 
nevyžadujú žiadnu údržbu.

VLASTNOSTI POLYPITU

• Odolnosť voči vplyvu splašiek.
• Vysoká tepelná odolnosť a mrazuvzdornosť.
• Odolnosť voči technickej soli a hmotám používaným na dopravné značenie.
• Odolnosť voči olejovým a palivovým škvrnám.
• Odolnosť voči dynamickým vplyvom spôsobeným premávkou.



HLAVNÉ VÝHODY

• Rýchla montáž bez nutnosti krútenia, lepenia či betónovania (modulárny systém).
• Môže sa osádzať na existujúcich inštaláciach bez nutnosti rezania.
• Plná, okamžitá, dynamická nosnosť do D-400.
• Široký sortiment veľkostí od 50 do 200 cm.
• Nízke výdavky na montáž.
• Vysoká odolnosť a trvanlivosť (až 50 rokov v zemi).
• Úplne v súlade s normami EN-124.
• Vysoká flexibilita korpusu.
• Samozhášavý materiál.
• So systémom presného zarovnania horného okraja s povrchom.

Na komory ponúkame kryty z betónu, 
ocele, SMC materiálu a liatiny, tried 
A-15 až F-900.



Inštalácia TP komôr

PRÍPRAVA PODLOŽIA

1. Montáž bez štrkového podkladu na riadne zhutnenom povrchu (trávniky).
2. Montáž na kameninový podklad hrubosti 16-22 mm s hrúbkou vrstvy 100 mm

- pre chodníky alebo 300 mm - pre vozovky a parkoviská.

Komora sa skladá zo segmentov výšky 75mm (± 2mm).

Segmenty sa ukladajú priamo na seba, čím sa do seba uzamknú.

Segmenty sa dajú zatesniť pomocou bežne dostupnej bitúmenovej hmoty, aby sa 
dosiahla vodotesnosť komory.

VYREZÁVANIE OTVOROV
• Aby sa zachovala plná stabilita korpusu, je potrebné rezať aspoň cez jeden celý

segment a pod aspoň troma segmentami.
• Otvory sa dajú vyrezať na skoro každom mieste komory, na rôznych stenách.
• Odporúča sa rezať otvory kovovým korunkovým vrtákom alebo pílou.

ZAROVNÁVANIE KRYTU KOMORY
• Je možné plynulo nastaviť polohu krycieho rámu v rozmedzí 0-50 mm.
• Nastavuje sa odskrutkovaním 4 oceľových skrutiek umiestnených v rohoch

segmentu.
• Výslednú medzeru medzi krycím rámom a komorou je potrebné vyplniť

rýchloschnúcim tmelom odolným voči zmršteniu (napr. tmel Lampocem od
výrobcu Mapei).



Špeciálne aplikácie

Systém zabraňujúci zrúteniu komorovej šachty na vozovkách - 
“
INNOSTOP”.

Úlohou systému je minimalizovať zrútenie komorových šácht na cestných 
pruhoch.

PREVÁDZKA SYSTÉMU
Dynamické nárazy, ktoré pôsobia na kryt, sú potláčané pružným a odolným 
plastovým telom vyrobeným z Polypitu. Vďaka špeciálnem segmentovému 
rámu liatinový kryt nie je pevne priskrutkovaný ku korpusu, ale pracuje spolu 
s povrchom vozovky (tzv. plávajúci kryt). Tým pádom sa dynamické nárazy 
neprenášajú na nižšie betónové prvky a tak nespôsobujú praskanie.

VÝHODY
• 50% zníženie času a nákladov na montáž (minimálna uzávierka premávky).
• Okamžitý plne dynamický odpor (maximálne znížená doba uzávierky).
• Dlhšia životnosť v porovnaní s betónom.
• Počas rekonštrukcie povrchu vozovky je možné upraviť výšku komory pridaním 

alebo odstránením viacerých segmentov.
• Po rozobraní je možné komoru opakovane použiť.
• 20-ročná záruka proti erózii.
• 100% mrazuvzdornosť.
• Odolnosť proti chemikáliám a agresívnemu prostrediu (výrobné závody, 

umývačky áut, atď.). 

TP STR STROPNÉ ŠACHTY
Používajú sa v telekomunikačných 
a energetických stavbách pre 
káblové rozvody pod rôznymi 
typmi stropov mostov, viaduktov, 
tunelov, atď.

VYZNAČUJÚ SA
nízkou hmotnosťou (30-40 kg), 
montážnym systémom 
prispôsobeným na stropy a zdola 
sklápacím krytom, cez ktorý je 
možné sa dostať ku káblovým 
žľabom.



Komorové kryty
z rôznych materiálov

Betónový s pozinkovaným 
rámom, triedy B-125, D-400

S pozinkovaným rámom s výplňou 
dlažbovými kockami, triedy B-125, D-400

Zo SMC materiálu, triedy 
A-15,B-125, D-400

S pozinkovanej drážkovanej ocele, 
triedy A-15, B-125, D-400, F-900

Liatinový, triedy A-15, B-125, 
D-400, F-900

Kryty je možné zabezpečiť zámkom so 
špeciálnym kľúčom alebo 

bezpečnostnými skrutkami.



Komory pre elektrické 
rozvádzače

POUŽITIE
Podzemné komory sa používajú všade, kde je potrebné sa dočasne pripojiť k 
elektrickému rozvádzaču, napríklad pri organizovaní podujatí na námestiach, 
športových priestranstvách, atď.
Rozvádzač uložený v zemi je chránený krytom a nezasahuje do iných objektov.

POPIS SYSTÉMU
• Komora so segmentovaným korpusom z polymérnej zmesi Polypitu.
• Rám krytu z nerezovej ocele vystužený plynovými fľašami, triedy B-125,

D-400, F-900.
• Výplň krytu betónom, dlažbovými kockami alebo kamennými doskami.
• Zamedzenie neoprávnenému prístupu - nemrznúci zámok.
• Elektrický rozvádzač vyrobený podľa špecifikácie zákazníka.
• Ochrana proti vytopeniu rozvodnice - potápačský zvon (voliteľné).
• Ochrana proti mrznutiu - výhrevný kábel (voliteľné).



Výhody systému

• Eliminácia škôd spôsobených vandalizmom, zrážkami, atď.
• Zníženie negatívnych vplyvov atmosféry.
• Jednoduchá a rýchla montáž vďaka segmentovanému korpusu.
• Polypitový materiál je možné úplne recyklovať.
• Polypitový materiál je 100% mrazuvzdorný, odolný proti chemikáliam a

agresívnym látkam.



Výtahové komory

Komorový systém s výsuvnou plošinou sa používa tam, kde je potrebné 
chrániť riadiace skrine, rozvádzače, atď. proti neoprávnenému zásahu alebo 
poškodeniu a kde povrchová montáž nie je žiadúca z estetickéha hľadiska.

VÝHODY

• Vhodné pre skrine rôznych rozmerov (podľa špecifikácie).
• Výťahový mechanizmus a plošina z nerezovej ocele.
• Vysúvanie pomocou mechanickej kľuky alebo elektrického pohonu.

Komora typu W



Tratové komory pre 
indukčné slučky

TP KOMORY TYPU 20/7, TRIEDY B-125 a D-400
Používajú sa na kladenie indukčných slučiek na električkových tratiach.

VÝHODY
• Korpus vyrobený z polypitového polyméru.
• Nosnosť do 40 ton.
• Bezúdržbové kryty vyrobené z SMC, EN 124, triedy B-125.
• SMC plast nenarúša indukčné pole.
• Vďaka nízkej hmotnosti ich môže inštalovať 2-členný tím.
• Jednoduchá montáž na traťové podvaly.



Káblové žlaby

KÁBLOVÉ ŽĽABY vyrobené z Polypitu (polyetylén, polypropylén, polykarbonát). 

VÝHODY
• Odolné voči erózii.
• Vodeodolné.
• Odolné voči vibráciám.
• Nehorľavé.
• Možnosť vloženia technologických dielov do žľabov.
• Vysoká životnosť (približne 50 rokov).
• Nízka hmotnosť v porovnaní s betónom.
• Upevňovanie príslušenstva priamo na steny žľabov bez použitia hmoždiniek.
• Ľahké rezanie priamo na stavenisku.

ŽĽAB S PRÍPOJKOU NA POTRUBIE ŽĽAB S UZAVRETÝM KRYTOM (PLNÝ)
ŽĽAB S PERFOROVANÝM KRYTOM 

(ODTOK VODY)



Žlabové kryty

ŽĽABOVÉ KRYTY Z POLYPITU
Ponúkame kryty z polypitu pre všetky typy žľabov - s novým dizajnom 
ako aj pre staršie betónové žľaby, ktorých kryty je nutné nahradiť.
V každom prípade ponúkame individuálne riešenia pre špecifické 
rozmery žľabov.



VÝHODY
• Odolnosť voči vplyvu splašiek.
• Vysoká tepelná odolnosť a mrazuvzdornosť.
• Odolnosť voči technickej soli a hmotám používaným na dopravné značenie.
• Odolnosť voči olejovým a palivovým škvrnám.
• Odolnosť voči dynamickým vplyvom spôsobeným premávkou.

HLAVNÉ VÝHODY
• Rýchla montáž bez nutnosti

krútenia, lepenia či
betónovania (modulárny
systém).

• Možnosť montáže komôr na
existujúcich potrubných
inštaláciách bez nutnosti
rezania.

• Plná, okamžitá, dynamická
nosnosť do D-400.

• Nízke výdavky na montáž.
• Vysoká životnosť (až 50 rokov

v zemi).
• Úplne v súlade s normami

EN-124.
• Vysoká flexibilita korpusu.

Na komory ponúkame kryty 
zo SMC plastu a liatiny, tried 

A-15 až F-900.

Komory pre 
vodovodné systémy



Letiskové komory F-900

TP-F900 LETISKOVÉ KOMORY  sa používajú na miestach, kde je 
nutná nosnosť komôr až do 90 ton.

VÝHODY
• Komorový korpus z polypitu s maximálnou nosnosťou 90 ton.
• Modulárny systém znižuje náklady na montáž.
• Montáž korpusu nevyžaduje betónovanie.
• Možnosť použitia rôznych typov krytov (liatinový, oceľový, betónový).



Kompresné priechodky IND

Tesniace priechodky IND sa používajú na utesnenie rúr, ktoré sa 
nachádzajú po zemou alebo v káblových kanáloch.

VÝHODY
• Zabraňujú pieskovaniu a zanášaniu rúr a telekomunikačných komôr.
• Používajú sa na utesnenie priepustov v komorách, stenách, atď.
• Sú vyrobené z odolného polyetylénu a tesnené elastickou penou.

TESNIACI KUS

Priemer rúr:
IND 50 
IND 75 
IND 90
IND 110 
IND 160



Vyvýšené priehradové
podlahy

Priehradové podlahy z polypitu sú ideálne ako:
• ventilované alebo vetrané podlahy na biofiltračných zariadeniach

(spracovanie odpadu, čističky odpadových vôd, kompostárne, chemický a
potravinársky priemysel)

• plošiny, nevodivé podlahy
• odkvapkávacie mriežky
• pracovné plošiny, rampy a výrobné linky
• podložia alebo police na zberných miestach pre škodlivé látky
Systém sa skladá z priehradových panelov s rozmermi 100 x 50 x 8 cm (dĺžka x
šírka x výška) a vhodných nosníkov dĺžky 30-100 cm a priemeru 15 cm.

VÝHODY
• Rýchla a lacná montáž.
• Osádzanie panelov bez použitia ťažkej techniky.
• Možnosť jednoduchého obrábania (vŕtanie, rezanie, atď.).
• Odolnosť voči oleju, zásadám, kyselinám a mikroorganizmom.

Immediately after laying and mounting the floor grid, the structure
can be loaded with a wheeled vehicle weighing up to 2 tons.



Polyesterové skrinky TIP

Polyesterové skrinky série TIP sú určené pre automatizačné, ochranné a 
regulačné zariadenia v kotolniach, čerpacích staniciach, čističkách 
odpadových vôd, atď.  

Vyrábajú sa v zapustenej a povrchovej verzii s možnosťou montáže priamo na 
stenu alebo s použitím rozpier. Elektrické prístroje je možné osadiť na 
montážny panel alebo na špeciálnu konštrukciu pre modulárne zariadenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
• Podľa normy EN 62208: 2011.
• Korpus a dvere sú vyrobené z termosetového polyesteru vystuženého

skleným vláknom.
• Stupeň ochrany krytom: IP 65.
• Odolnosť voči nárazu: IK 10.
• Trieda ochrany IEC: II.
• Odolnosť voči agresívnym látkam.
• Pracovná teplota v rozmedzí od -25 do 70 °C.
• Dielektrická odolnosť voči napätiu do 5000 V.
• Odpor: 5 Ω.



Označovacie stlpiky pre 
plynové a vodovodné siete

Stĺpiky sú vyrobené z polypitovej zmesy polymérov (polyetylén, 
polypropylén, polykarbonát).

VÝHODY
• Odolnosť voči erózii.
• Nepremokavosť.
• Odolnosť voči chemikáliam a agresívnym látkam.
• Nevyžadujú údržbu.
• Sú 100% recyklovateľné.



VÝHODY POUŽITIA TP KOMÔR

Pred montážou

Úsporné skladovanie - stohovateľné až do 
výšky 200 segmentových profilov.

Nízke skladovacie náklady. 
Bez mechanického poškodenia.

Znížené riziko úrazov pre skladový personál 
(váha segmentu cca. 15 kg).

Hmotnosť TP komôr je 2-4x nižšia oproti 
betónovým komorám.

Nízke prepravné náklady - 5x viac komôr môže 
byť naložených do vozidla.

Polypit je 10% menej náchylný na poškodenie 
pred montážou než betón.

Špeciálne rozmery - výroba na objednávku, bez 
minimálneho množstva, v krátkom čase.

Mrazuvzdornosť.

Počas montáže

50% reduction of installation time and costs 
(minimum traffic closure time).

Zníženie rizika úrazov.

Riziko poškodenia počas prepravy a montáže 
je o 40% nižšie.

Jednoduchá montáž bez špeciálnych 
požiadaviek (ťažká technika).

Zarovnávacie systémy.

Možnosť rezania priamo na stavenisku.

Montáž príslušenstva priamo na stenách 
komory bez použitia hmoždiniek.

Nie je nutné betónovať veniec.

Segmenty sa upevňujú samé do seba bez 
použitia tmelu.

Do stien komory je možné vyrezať diery pre 
rúry.

Možnosť postavenia komôr na existujúcich 
inštaláciách bez nutnosti rezania.

Po montáži

Okamžitý plne dynamický odpor (maximálne 
znížená doba uzávierky).

Mnohonásobne dlhšia životnosť (15-ročná 
záruka).

Zmena výšky komory počas rekonštrukcie 
vozovky pridaním / odstránením segmentov.

Možnosť opätovného použitie po rozobratí 
konštrukcie.

20-ročná záruka odolnosti voči erózii.

100% mrazuvzdornosť.

Odolnosť voči chemikáliam a agresívnemu 
prostrediu (výrobné závody, umývačky áut, atď.).

rokov

rokov

Možnosť osadenia komory 2-členným tímom 
bez použitia ťažkej techniky.



ZEKO - Elektro komponenty, spol. s r.o.
Bulharská 44
917 01 Trnava
tel.: +421 33 55 12 470
e-mail: zeko@zeko.sk
web: www.zeko.sk

Výhradný dovozca pre Slovensko a Česko:
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