
      

odvodňovací a drenážní prvky

Lapač střešních splavenin CR102 (geiger) je vyroben z mrazuvzdorného a 
nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Geiger je vybaven otočnou 
excentrickou vložkou vstupu, podélnými žebry na korpusu lapače, 
záskočkami, které zajišťují pevné přichycení ke korpusu a spodním 
vývodem 110 a 125 mm současně. Lapač je také opatřen zápachovým 
uzávěrem ve formě zpětné klapky, zabraňující proudění vodních par, 
korozních plynů a zápachů z kanalizačního řadu a třemi obtokovými 
kanály, odvádějícími vodu v případě zanesení košíku, výstupkem 
zabraňujícím propadnutí svodové roury na dno korpusu. Zařízení v žádné 
své části nezadržuje vodu, která by mohla zamrznutím nebo vyschnutím 
snižovat průtočnost či ztrátu některé z funkcí. K výrobě jsou použity 
nejkvalitnější materiály švýcarské firmy DOW, stabilizované proti UV záření.

Lapač střešních splavenin CR102 umožňuje bezproblémové napojení 
okapového svodu na kanalizační řad.
 

Vlastnosti:
Materiál: polypropylen
Vstup: DN 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125
Výstup: DN 110, 125
Průtok: 360 l/min.
Rozměry: 337 x 165 x 279 mm
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OKAPOVÁ SIFONOVÁ VPUSŤ
se spodním odtokem 

Kód Vstup Odtok

G026000103 Ø 75 – 125 mm Ø 110, 125 mm 16 

G026000102 Ø 75 – 125 mm Ø 110, 125 mm 16 

Barva

šedá

černá

Montážní návod
1. V místě okapového svodu vytvořte výkop o rozměrech 35 x 40 
cm, hloubka cca 20 cm.

2. Vstupní víko má na spodní straně kruhy s označením průměrů. 
Vyřízněte otvor tak, aby odpadlo číslo zvoleného průměru. Průměr 
125 vyřežte vně největšího kruhu.

3. Lapač připojte na kanalizační potrubí a připojte rovněž okapový 
svod 2 – 4 cm pod hranu vpusti, která je chráněna vstupním víkem.

4. Pohledovou část zakryjte před instalací fólií. Pak tělo lapače 
fixujte a obetonujte.

U kovových svodů doporučujeme vyříznout vstupní otvor o 
dimenzi větší nebo v zadní části víka za svodem vytvořit větší zářez 
pro přisávání „falešného“ vzduchu z atmosféry. Tím se dosáhne 
lepší cirkulace vzduchu ve svodu, rychlejšího vysušení a 
prodloužení životnosti svodu.
 

1

3

5

2 VSTUPNÍ VÍKOKORPUS

KONTROLNÍ VÍKO 4 ZPĚTNÁ KLAPKA

SEPARAČNÍ KOŠDoporučený minimální interval čištění – 2x ročně. V blízkosti stromů častěji.
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