
Samonivelační poklopy

Montážní pomůcky

Nosič bednění PKDY 
Nosič pro instalaci bednění do asfaltové vrstvy při 
zabudování samonivelačních rámů.

Je univerzální pro všechny samonivelační rámy KASI.

Používá se pro zabudování během výměny poklopu  
i pro přípravu pokládky před finišerem.

Bednění  
PKDN
Bednění pro samoni-
velační rám standardní 
řady bez pantu s kapsa-
mi pro lapač.

Bednění  
PKDM
Bednění pro samoni-
velační rám standardní 
řady bez pantu a bez 
kapes pro lapač.

Bednění  
PKDM8
Bednění pro samonive-
lační rám řady Europa 8 
a 9 s pantem, bez kapes  
pro lapač.

Bednění  
PKDN8
Bednění pro samonive-
lační rám řady Europa 8 
a 9 s pantem a kapsami  
pro lapač.

KASI, spol. s r. o. 
Chrudimská 1602, Přelouč 535 01, Česká republika, tel.: +420 466 501 755, e-mail: obchod@kasi.cz, www.kasi.cz



IIAZAK – litinová deska (provizorní poklop)
Litinový poklop, který slouží pro překrytí šachty během 
provizorního provozu během stavby.

Je důležitý zejména jako náhrada samonivelačních rámů, které 
nelze použít provizorně bez úplného zabudování

Poklop je vyroben ve třídě zatížení C250.

Osazuje se přímo do konusu nebo vyrovnávacího prstence.

Školení zaměřené na problematiku zabudování poklopů 
Rádi vás navštívíme nebo přivítáme u nás a proškolíme jak správně zabudovat poklopy KASI.

Probereme různé postupy instalace včetně použití speciálních přípravků a vhodných stavebních materiálů. 
Zodpovíme veškeré otázky, které máte k našim poklopům z praxe. Vysvětlíme vám, co a jak použít,  
aby po zabudování naše poklopy fungovaly k všestranné spokojenosti.

Spolupracujeme se specialisty v oboru zabudování 
poklopů 
Stejně jako samotné výrobky i technologie jejich zabudování se posouvá stále vpřed.

Úzce spolupracujeme s firmami, pro které je instalace poklopů každodenní rutinou. Máme tak praktické 
zkušenosti ze staveb přímo od profesionálů. Můžeme vám také zajistit školení nebo předváděcí akce všech 
druhů zabudování přímo od těchto specialistů.

Zabudování pomocí dodatečného frézovaní
Jaký je podle nás ideální způsob zabudování poklopů? Jedině, 
pokud se poklop při samotné přípravě všech vrstev vůbec 
nepoužije. Stavební firma ušetří čas s vyhýbáním se poklopu 
a všechny stavební vrstvy budou homogenně zhutněné. Poklop 
se osadí až do hotové vozovky, a to do přesné roviny, s plnou 
zárukou bez jakéhokoli poškození během provizorního použití.

Chtěli byste více informací? Kontaktujte naše techniky: 

Jakub Albrecht 608 273 798 albrecht@kasi.cz

Petr Trnka 606 202 012 trnka@kasi.cz 
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