
U l i č n é  v p u s t y

Uličný vpust ACO Combipoint PP 

pre triedy zaťaženia C 250 / D 400

Ľahký a flexibilný 
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Uličné vpusty

Stavebnicový systém

Nový tvar, ľahký materiál a robustný ako vždy. 
ACO Combipoint PP, je nový typ uličných vpustov vyrobený 
z polypropylénu. Je výškovo nastaviteľný s možnosťou 
osadenia pod uhlom. Vďaka svojej inovatívnej a modernej 
konštrukcii je napojenie na kanalizačný systém veľmi 
jednoduché. Combipoint PP je určený pre triedy zaťaženia 
C 250 a D 400 podľa typu vtokovej mreže. Pri použití 
Combipointu PP môžete úplne skoncovať s maltovou 
špárou. Vďaka Combipointu PP sa zaťaženie neprenáša na 
kanalizačný systém. Vysoko pevnostný polypropylén 
a nízka hmotnosť jednotlivých prvkov 2,5 až 2,8 kg 
zaručuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

Uličný vpust ACO Combipoint PP

pre triedu zaťaženia C 250/D 400  

Nízka hmotnosť je výhoda pri inštalácii 
a napojení na kanalizačný systém. 
Úspora nákladov je zaručená, nakoľko 
polypropylén výrazne skracuje čas inšta-
lácie a nevyžaduje žiadnu ťažkú techni-
ku.

Nízka hmotnosť

Krátky tvar, dlhý tvar, sedimentačný kôš 
- všetky časti sa napájajú veľmi jedno-
ducho a rýchlo vďaka stavebnicovému 
systému Combipoint PP.  

Porovnanie Combipointu PP a betónového 

odtokového kusu.
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Uličné vpusty

Spodný diel je možné otáčať okolo svo-
jej osi podľa potreby nezávisle na 
vrchnej čati Combipointu PP.

Vrchný diel je možné nakláňať podľa 
potreby pozdĺžne, alebo priečne aby vy-
hovoval sklonu miestnej komunikácie 
(uhol naklonenia až 10 %) 

Debnenie sa použije na vytvorenie 2 cm betó-

nového podkladu k osadeniu vtokovej mreže.

Vodotesnosť až do 0,5 baru vďaka integ-
rovanému tesneniu EPDM.  

Po osadení vtokovej mreže môže debnenie 

zostať v ráme. 

Dočasné debnenie zabraňuje prepadu nečistôt 

do kanalizačného systému počas výstavby.

Jednoduchšia a rýchlejšia inštalácia 
použitím debnenia EPS-Combi.

10 %

Otočný

Vodotesný

Nastaviteľný
(pozdĺžne aj priečne) 

Optimálnu výšku zaručuje výškové nas-
tavenie každého komponentu.

± 3 cm

Teleskopický

Praktický

Vďaka stavebnicovému systému Combipoint 

PP zvládnete napojenie pri akýchkoľvek pod-

mienkach stavby.
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Uličné vpusty

89010
89012

89010
89013
89012

89011
89014
89012

Combipoint PP stavebnicový systém

- sortiment a možnosti kombinácie

89010
89013

89010
89013
89013

89011
89014
89013

8901289011 89013 8901489010

300 x 500 500 x 500

Štandardné 
betónové prvky

Diel 1a

Hmotnosť: 70 kg 

Combipoint PP

Diel 1a 

Hmotnosť: 2,6 kg

Diel 2a

Hmotnosť: 86 kg

Combipoint PP

Diel 2a 

Hmotnosť: 2,5 kg

Kónus 11a

Hmotnosť: 51 kg

Combipoint PP

Kónus 11a 

Hmotnosť: 2,6 kg

Diel 3a

Hmotnosť: 76 kg

Combipoint PP

Šachta 5/c 

Hmotnosť: 2,6 kg

Šachta 5/c

Hmotnosť: 56 kg

Combipoint PP

Diel 3a

Hmotnosť: 2,8 kg

Komponenty 
Combipoint PP 

Obj. číslo

Možnosť 
kombinácie
prvkov

Obj. číslo

krátka forma dlhá forma forma s kalovým 
priestorom

krátka forma dlhá forma forma s kalovým 
priestorom
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Uličné vpusty

Problém – aktuálny stav vozovky

Poškodenie typu A   

Pokles okolitého terénu vozovky

–  sadanie vtokovej mreže 

– poškodenie mrazom

Poškodenie typu B

Poškodenie maltovej špáry a/alebo betóno-

vých prvkov v dôsledku preťaženej dopravy 

– poškodenie šachty

– poškodenie povrchu vozovky

Betónové lôžko okolo tela vpustu roznáša 

zaťaženie do okolitého terénu.

Pri vývoji novej generácie uličných 
vpustov Combipoint PP, sme analyzovali 
problém a nedostatky súčasného stavu 
v oblasti odvodnenia komunikácii. 
Oprava a údržba odvodnenia predstavuje 
neustále výdavky pre správcu 
komunikácie, pretože sanáciou vpustov 
sa problém iba oddaľuje. 
ACO Combipoint PP  odoláva klasickým 
príčinám poškodenia: 
– zvýšené zaťaženie dopravou
– slabo zhutnené miesta krajníc   
   a odstavných pruhov
–  nerovnomerné sadanie

Na spodnej strane vtokovej mreže Combipoin-

tu PP sa nachádza liatinová hrana, ktorá je 

zasadená do zosilnenej časti vrchného dielu 

stavebnicového systému. Vďaka tejto hrane 

sa voda zo spevnených plôch dostane vždy do 

kanalizačného systému.

Použitím nového typu plastového 
odvodňovacieho vpustu Combipoint PP 
netreba používať maltovú špáru. Aktuál-
ne testy potvrdili, že maltová špára je 
najslabšie miesto konvenčného riešenia 
a vyžaduje si nepretržité náklady na 
údržbu. Prenos zaťaženia je dosiahnutý 
osadením vtokovej mreže do vlhkého 
betónového lôžka. Použitím Combipointu 
PP sa eliminuje šíriace zaťaženie aj 
vďaka možnosti výškového nastavenia 
jednotlivých dieov.  
Animáciu nájdete na stránke:
www.aco.sk

Riešenie – prenos zaťaženia do podložia: 

Inštalácia bez maltovej špáry



6

Uličné vpusty

Combipoint PP

Combipoint PP spodný  diel s odtokom DN 150 35,0 2,6 12 89010

Produkt/
Popis výrobku  

Výška 
v cm

kg / 
kus

ks/
paleta

Obj. 
číslo

Combipoint PP spodný diel s odtokom 

Combipoint PP spodný diel bez odtoku

Combipoint PP kónus

Combipoint PP medzidiel

Combipoint PP medzidiel s odtokom

89010 + 89012, 

300 x 500

krátka forma

Combipoint PP spodný diel bez odtoku 35,0 2,5 12 89011

Combipoint PP kónus, s tesnením EPDM, vodotesnosť 

do 0,5 baru, uhol naklonenia spodnej časti do 10 %, 

vrátane EPS-Combi debnenia

35,0 2,6 12 89012

Combipoint PP medzidiel s tesnením EPDM, 

vodotesnosť do 0,5 baru, uhol naklonenia spodnej 

časti do 10 %, vrátane EPS-Combi debnenia

35,0 2,6 12 89013

Combipoint PP medzidiel s odtokom DN 150, 

vodotesnosť do 0,5 baru, uhol naklonenia spodnej 

časti do 10 %, vrátane EPS-Combi debnenia

35,0 2,8 12 89014

Možnosti napojenia

89010 + 89013 + 

89013, 

500 x 500

dlhá forma

89010 + 89013 + 

89012, 

300 x 500

dlhá forma

89011 + 89014 + 

89013, 

500 x 500 

kalový priestor

Technické informácie

89011 + 89014 + 

89012, 

300 x 500

kalový priestor

89010 + 89013, 

500 x 500

krátka forma



7

Uličné vpusty

Combipoint PP vtoková mreža

Combipoint PP vtoková mreža, trieda C 250, 300 x 500   

Combipoint PP vtoková mreža, trieda C 250, 500 x 500   

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Combipoint PP vtoková mreža, trieda D 400, 300 x 500   

Combipoint PP vtoková mreža, trieda D 400, 500 x 500 

Combipoint vtoková mreža 300 x 500

Combipoint vtoková mreža 500 x 500

Tvar liatinového rámu je prispôsobený systému 

Combipoint PP

Tvar liatinového rámu je prispôsobený systému 

Combipoint PP

300 x 524, GG/GGG, rovný tvar,  

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=24 mm, h=100 mm 
35,5 24 89111

300 x 524, GG/GGG, prehnutý tvar,

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=23.5 mm, h=125 mm 
42,8 24 89112

500 x 524, betón-liatina/GGG, , rovný tvar,  

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=24 mm, h=150 mm
74,0 12 89113

500 x 524, betón-liatina/GGG, prehnutý tvar, 

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=23,5 mm, h=175 mm 
74,0 12 89114

kalový kôš, h=575 mm 605908

kalový kôš, h=325 mm 605909

kalový kôš, h=600 mm 605907

300 x 524, GG/GGG, rovný tvar, 

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=24 mm, h=100 mm 
40,0 24 89115

300 x 524, GG/GGG, prehnutý tvar, 

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=23.5 mm, h=125 mm 
42,8 24 89116

500 x 524, betón-liatina/GGG, , rovný tvar, 

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=24 mm, h=150 mm
80,0 12 89117

500 x 524, betón-liatina/GGG, prehnutý tvar,

s  vložkou PEWEPREN, rozmer štrbiny š=23,5 mm, h=175 mm 
80,0 12 89118

Produkt/
Popis výrobku 

kg/
kus

ks/
paleta

Obj. 
číslo
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Uličné vpusty

Oberkante 
Beton

ACO Combipoint PP

ACO Combipoint PP uličný vpust                           
Trieda zaťaženia C 250/D 400 podľa STN EN 124, vyhovujúci podminkam odvodne-
nia komunikácii, vyrobený z polypropylénu, výškovo nastaviteľný s možnosťou naklo-
nenia až do 10 %, s horizontálnym a varetikálnym vystužnými rebrami, vodotesný do 
0,5 bar. vďaka integrovanému tesneniu EPDM. Vrchná časť je kompatibilná s Com-
bipoint PP liatinovou vtokovou mrežou. Použitím debnenia sa vytvorí betonový pod-
klad do ktorého sa vloží pomocný liatinový rám s vtokovou mrežou. Debnenie je 
možné ponechať v liatinovom ráme počas výstavby aby sa zamedzilo znečisteniu  
odvodňovacieho vpustu. 

ACO Combipoint PP spodný diel s odtokom DN 150,  
kruhový, flexibilný, uhol odtoku 15°.  
hmotnosť: 2.6 kg, výška: 35 cm, materiál: polypropylén, 
Obj. číslo: 89010 

ACO Combipoint PP spodný diel bez odtoku,  
kruhový, flexibilný.
hmotnosť: 2.5 kg, výška: 35 cm, materiál: polypropylén, 
Obj. číslo: 89011

ACO Combipoint PP kónus s integrovaným tesnením EPDM,  
s možnosťou naklonenia až o 10 %.
hmotnosť: 2.6 kg, výška: 35 cm, výška nadstavenia: 270 +/- 30 mm, 
materiál: polypropylén, 
Obj. číslo: 89012

ACO Combipoint PP medzidiel,  
s možnosťou naklonenia až o 10 %.
hmotnosť: 2.6 kg, výška: 35 cm, výška nadstavenia: 270 +/- 30 mm, 
materiál: polypropylén, 
Obj. číslo: 89013 

ACO Combipoint PP medzidiel s odtokom DN 150,  
s možnosťou naklonenia až o 10 %. 
hmotnosť: 2.8 kg, výška: 35 cm, výška nadstavenia: 280 +/- 30 mm, 
materiál: polypropylén, 
Obj. číslo: 89014 

Pri montáži  je nutné dodržať presný postup odporučený výrobcom. 

Combipoint PP spodný diel s odtokom

Combipoint PP medzidiel

Popis prvkov

Možnosti kombinácie prvkov
Pridávaním medzidielov je možné predĺžiť výšku vpustu o 230 mm.

Combipoint PP medzidiel s odtokom

Combipoint PP spodný diel bez odtoku
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Uličné vpusty

Combipoint PP vtoková mreža 
300 x 500 rovný tvar, 
trieda zaťaženia C 250/D 400, 
podľa STN EN 124, 
liatinový rám s rozmerom 300 x 524 
s integrovanou vložkou PEWEPREN, 
s pomocným debnením, 
so 4 bezskrutkovými aretáciami, 
liatinová vtoková mreža s uhlom 
otvárania 110° na obe strany 
s možnosťou úplneho vybratia.

Combipoint PP vtoková mreža
300 x 500 prehnutý tvar, 
trieda zaťaženia C 250/D 400, 
podľa STN EN 124, 
liatinový rám s rozmerom 300 x 524 
s integrovanou vložkou PEWEPREN, 
s pomocným debnením, 
so 4 bezskrutkovými aretáciami, 
liatinová vtoková mreža s uhlom 
otvárania 110° na obe strany 
s možnosťou úplneho vybratia.

Combipoint PP vtoková mreža
500 x 500 rovný tvar, 
trieda zaťaženia C 250/D 400, 
podľa STN EN 124,  
liatinový rám s rozmerom 500 x 524 
s integrovanou vložkou PEWEPREN, 
s pomocným debnením, 
so 4 bezskrutkovými aretáciami, 
liatinová vtoková mreža s uhlom 
otvárania 110° na obe strany 
s možnosťou úplneho vybratia.

Combipoint PP vtoková mreža 
500 x 500 prehnutý tvar, 
trieda zaťaženia C 250/D 400, 
podľa STN EN 124, 
liatinový rám s rozmerom 500 x 524 
s integrovanou vložkou PEWEPREN, 
s pomocným debnením, 
so bezskrutkovými aretáciami, liatinová 
vtoková mreža s uhlom otvárania 110° 
na obe strany s možnosťou úplneho 
vybratia.

Výška: 100 mm 
Šírka štrbiny: 24 mm 
Prierez vtoku: 570 cm2 
Hmotnosť: 35,5/40 kg 
Trieda zaťaženia C 250 Obj. číslo 89111 
Trieda zaťaženia D 400 Obj. číslo 89115 

Výška: 100 mm 
Šírka štrbiny: 23,5 mm 
Prierez vtoku: 560 cm2 
Hmotnosť: 40/43 kg 
Trieda zaťaženia C 250 Obj. číslo 89112
Trieda zaťaženia D 400 Obj. číslo 89116

Výška: 150 mm 
Výška štrbiny: 24 mm 
Prierez vtoku: 1040 cm2 
Hmotnosť: 74/80 kg 
Trieda zaťaženia C 250 Obj. číslo 89113
Trieda zaťaženia D 400 Obj. číslo 89117

Výška: 150 mm 
Výška štrbiny: 23,5 mm 
Prierez vtoku: 1030 cm2 
Hmotnosť: 74/80 kg 
Trieda zaťaženia C 250 Obj. číslo 89114
Trieda zaťaženia D 400 Obj. číslo  89118

ACO Combipoint PP vtokové mreže
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Uličné vpusty

Všeobecné pokyny pre zabudovanie 
uličného vpustu ACO Combipoint PP.

Návod na inštaláciu

ACO Combipoint PP 

Teleskopické nastavenie umožňuje 
výškovú toleranciu +/- 30 mm. Celková 
výška vpustu je možné zvýšiť o 230 mm 
použiťím medzidielu.

1.  Napojenie Combipointu PP spodný diel 
s odtokom na kanalizačný systém, 
vložiť do betónového lôžka triedy 
C12/15 podľa STN EN 206-1, 

    d/b = 20 cm. Obetónovať až po prvé     
    horizontálne rebrovanie. 

2.  Napojte medzidiel alebo kónusový diel 
do spodného dielu. Pred vložením od-
stránte ochrannú fóliu z tesnenia a 
dôkladne ju očistite. Napojovací diel 
vložte aspoň po minimálnu hĺbku!  

3.  Zasypte zeminou podľa STN EN 1610 
až po označenie na kónusovej časti 
"bottom of concrete" (spodná časť 
obetónovania). Obsypový materiál 
použite napr. frakciu 0–32 mm.  

Výška nadstavenia: 270 +/–30 mm, 
medzidiel (Obj. číslo 89014): 280 +/–10mm. 
Fixačné prvky odstránte po vložení.  

Zhutnite obsypový materiál ľahkou hutnia-
cou technikou približne na 95%. Vyhnite 
sa akémukoľvek kontaktu počas hutnenia 
s uličným vpustom. Počas inštalácie ACO 
Combipointu PP používajte  debnenie 
EPS-Combi. 

300 x 500 500 x 500

Typ vtokovej mreže
Výška vtokovej mreže RH (mm) 

Rovný tvar 
100 

Prehnutý 
tvar 125 

Rovný tvar  
150 

Prehnutý 
tvar 175 

Výška krátkej formy H (mm) 720 745 770 795

Výška dlhej formy H (mm) 950 975 1000 1025

300 x 500 500 x 500

Typ vtokovej mreže Rovný 
tvar

Prehnutý 
tvar

Rovný 
tvar

Prehnutý 
tvar

Vrchná hrana debnenia (mm) –80 –100 –130 –155

RH

h

Vrchná hrana debnenia
Povrch vozovky

H

vý
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Uličné vpusty

4.  Kónusový diel treba osadiť do 
betónového lôžka triedy C12/15 podľa          
STN EN 206-1, približnej šírky 20 cm 
a navýšiť o 2 cm pomocou vloženého 
debnenia EPS-Combi.  
 

6.  Po odstránení rohov debnenia  
EPS-Combi v mieste predtvarovania je 
možné debnenie použiť ako dočasné 
prekrytie, ktoré zabraňuje prepadu 
nečistôt do kanalizačného systému 
počas výstavby.   

5.  Odstránte vložené debnenie EPS-Combi  
a vložte vtokovú mrežu do vlhkého 
betónu. Zatlačte vtokovú mrežu 
približne 2 cm, pokiaľ nedosadne na 
hranu, alebo dosiahne požadovanú 
výšku  finálnej komunikácii.

 

7.  Betónový základ pod vtokovou mrežou je možné vytvoriť so 
skosenými hranami, v prípade asfaltovej vrstvy vozovky. Betón 
musí prekrývať plastovú časť v minimálnej hrúbke 5 cm. Vyhni-
te sa akémukoľvek kontaktu horúceho asfaltu s plastovými 
komponentami. Odporúčame vytvoriť dilatačnú špáru okolo 
rámu vtokovej mreže.
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Spoločnosť ACO vo svete

Kvalita menom ACO

Spoločnosť ACO je svetovým lídrom vo 
výrobe a ponuke odvodňovacích systé-
mov pre vonkajšie i vnútorné aplikácie. 

Doterajšie skúsenosti a používanie 
najnovších technológií pri výrobe sú 
zárukou kvalitných produktov ACO, ktoré 
spĺňajú náročné technické požiadavky 
kladené nielen na samotný výrobok, 
ale i na jeho dlhodobú funkčnosť po 
zabudovaní

Širokú ponuku produktov tvoria:

 odvodňovacie žľaby a vpusty

 odlučovače ropných látok a tukov

 odlučovače škrobov

 drenážne rúrky,  káblové chrániče

 liatinová ochrana stromov

 program pre odvodnenie športových ihrísk

 odvodnenie mostov

 čistiarne odpadových vôd

 vsakovacie boxy

 liatinové a antikorové poklopy

 žľaby pre dovodennie terás a fasád

 antikorové žľaby a vpusty

 (vhodné napr. do wellness alebo k bazénu)

 obrubníkové odvodnenie
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ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk
www.aco.sk


