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Ocelové retenční nádrže PURECO SPIREL
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vyrobené z pozinkované oceli
oboustranné pozinkování
síla pozinkovaní je 55 µm
certifikovaný systém spojování
garantovaná životnost 60 let
100 % vodotěsnost
instalace na zhutněné lůžko, bez nutnosti podkladního betonu
odolnost vůči agresivní vodě a posypovým solím
vhodné pod zpevněné plochy, ale i do velkých hloubek
variabilní rozměry podle požadavků projektu
maximální rozměr jedné nádrže je pr. 2400 mm až do délky 13 m
vstupní komíny, přítokové a odtokové potrubí na míru podle projektu
možnost zhotovení sestavy z nádrží o různém objemu a s potřebnou délkou
jednoduchá montáž a zabudování
prostorově hospodárné řešení
cenově bezkonkurenční řešení

Nádrže PURECO SPIREL jsou vhodné pro:
•
•
•
•
•
•
•

záchytné retenční nádrže a dešťové nádrže
požární nádrže
akumulační nádrže užitkové anebo technologické vody
vodojemy – nádrže pro pitnou vodu
sedimentační nádrže
podzemní vsakovací rigoly
možnost zabudovaní různých technologických zařízení (čerpadla, armatury)

Vnitřní a vnější povrchová úprava garantuje dlouhou životnost. Svým velkým
objemem a možností propojení jednotlivých nádrží je možné vyskládat retenční
nádrž požadované velikosti.
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NÁDRŽE SPIREL

Reference retenční nádrže SPIREL - CZ
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AKCE

ROK

OBJEKT

ZÁKAZNÍK

CTPark Chrášťany
CTPark Nupaky hala NU2
Buildingcentrum - HSV
Retail Park Štěrboholy
Krupka Teplice
Přestup. Terminál Č. Krumlov
Nexen Tyre Žatec
CTPark Ústí n. Labem
CTPark Teplice hala K6
CTPark Teplice hala K5
SHP Horšovský Týn
CTPark Nupaky
CTPark Bratislava
CLASSIC 7
ELIT Brno
IAC Zákupy
CTPark Plzeň - BP 19
CTPark Planná nad Lužnicí
BD Gajdošova Brno
CTPark Voderady
GW Syrovice
ASVCM Modřice
Green sguare Říčany
SVOS Přelouč
Raymond Liberec
Switch Alfa Praha
Tesco Hostivice
Sběrný dvůr Popice
BD Barrandov

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2012
2012

retence 868 m3

CTP invest, spol s.r.o

retence 712,5 m3
retence 51 m3
retence 850 m3
retence 648 m3
retence 50,3 m3
retence 1404 m3
retence 300 m3
retence 1164 m3
retence 80 m3
retence 113 m3
retence 1550 m3
retence 300 m3
retence 22 m3
retence 56 m3
retence 37 m3
retence 147 m3
retence 1250 m3
retence 30 m3
trubní retence 250 m3
retence 940 m3
retence se vsakem 360 m3
retence 220 m3
požární nádrž 45 m3
retenční nádrž 200 m3
retenční nádrž 21 m3
požární nádrž 45 m3
ocelový ORL 15 l/s
retenční nádrž 80 m3

CTP invest, spol s.r.o
Buildingcentrum HSV, s. r. o.
Metrostav a.s. divize 8
Contera Management s.r.o.
Strabag a.s.
VHS Teplice s. r. o.
CTP invest, spol s.r.o
CTP invest, spol s.r.o

CTP invest, spol s.r.o
Brabec & Brabec stavební s.r.o.
CTP invest, spol s.r.o
CTP invest, spol s.r.o
INSTASTAV HELÁN, s.r.o
Moravostav
CTP invest, spol s.r.o
CTP invest, spol s.r.o
CTP invest, spol s.r.o
Comfort s.r.o.
CTP invest, spol s.r.o
KAJIMA s.r.o.
CONTERA Managemennt s.r.o.
Intergra stavby a.s.
PS Brno a.s.
Regionální stavební s.r.o.
Regionální stavební s.r.o.
JTA – Holding spol. s r.o.
IS Hodonín s.r.o.
ČEK Stav s.r.o.
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NÁDRŽE SPIREL

PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE - RETENCE A ÚPRAVA VODY
1. maloobjemné retenční nádrže – převážně na zachycení srážkové vody (4-10 m3)
2. průmyslové retenční nádrže – požární nádrže, akumulačné nádrže (10-50 m3)
3. technologické retenční nádrže – požární nádrže, akumulační a vsakovací nádrže,
vyrovnávací nádrže (> 50 m3)

Akumulační nádrže
Akumulační nádrže slouží k dlouhodobé akumulaci srážkové, užitkové anebo pitné vody z důvodu
pozdějšího využití. Můžou posloužit jako zdroj užitkové vody pro zavlažování nebo jinou zemědělskou
činnost, ale také jako požární nádrže. Podzemní akumulační nádrže ze strukturované oceli představují
hospodárné, rozumné řešení pro sběr a skladování srážkových vod. Z důvodu zvýšení možnosti
využití lokality se umisťují typicky pod parkoviště, odstavné a jiné plochy.

OBLAST POUŽITÍ
Nádrže SPIREL ze strukturované oceli se zámkem se používají zejména ve vodohospodářských
projektech. Zastavěním nedotčených území anebo změnou způsobu využívání území (a tedy změnou
vodního hospodářství území) může dojít k neřízeným povodním, destabilizaci koryta vodních toků a k
erozi. Tyto vlivy je možné eliminovat volbou efektivního systému vodního hospodářství. Komplexní
systém odvedení srážkové vody bere v úvahu jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele zachytávané
vody. Konstrukce ze strukturované oceli představují efektivní řešení kvalitativního a kapacitního
hospodaření se srážkovými vodami.

Retenční nádrže
Retenční nádrže představují řešení na dočasné nebo trvalé zachycení a odvod srážek z přívalových
dešťů. Retenční nádrže pozůstávají z povrchových jezer a podpovrchových systémů. Podzemní
retenční nádrže ze strukturované oceli představují hospodárné, rozumné řešení pro sběr, skladování
a plánované odvedení srážkových vod, čímž zvyšují možnost využití lokality. Z důvodu zabezpečení
využitelnosti povrchu se tyto retenční nádrže umisťují typicky pod parkoviště, resp. zelené plochy.
Dočasné anebo trvalé retenční nádrže mají za funkci úpravu rozdílů mezi normálním a přívalovým
přítokem. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout maximální retenční a vyprazdňovací kapacitu
každého systému samostatně.
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Vsakovací nádrže
V prostředí, kde nadkapacitní množství srážkové vody není možné řízeně odvádět, je řešením
vybudování vsakovacích systémů. Vsakovací systémy, postavené z potrubí ze strukturované
oceli, jsou podobné nádržím, ale díky jejich speciální výrobě jsou schopny přijmout a postupně plynule
nechat vsakovat nadměrné množství srážkové vody do okolní zeminy. Díky vsakování bude vyprázdněný
systém schopen přijmout další množství srážek. Tyto vsakovací nádrže se dají, na rozdíl od jiných
systémů, lehce čistit, což umožňuje vedle nízkých nákladů na údržbu jejich dlouhou životnost
a spolehlivost. Vsakovací nádrže vytvořené ze strukturované oceli jsou schopny přenést i dopravní
zatížení, takže není nevyhnutné je umístit pod nezastavěné plochy. Jejich tvar se přizpůsobí jakýmkoli
prostorovým požadavkům stejně, jako ostatní systémy nádrží ze strukturované oceli. Jejich zabudování
je mimořádně rychlé a účinné. Přijímací a vyprazdňovací kapacitu našich vsakovacích systémů je nutné
navrhovat vždy samostatně, v tomto případě můžeme být nápomocní také.
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PURECO Environment s.r.o.
Brněnská 1116, 664 42 Brno - Modřice
e-mail: info@pureco.cz
www.pureco.cz
–
Ing. Robert Svadbík
jednatel
tel: +420 774 830 290
e-mail: robert.svadbik@pureco.cz
–
Jan Gorčík
tel: +420 777 752 457
e-mail: jan.gorcik@pureco.cz
–
Oldřich Toman
tel: +420 777 300 661
e-mail: toman@pureco.cz
–
Jiří Zhoř
tel: +420 777 843 123
e-mail: zhor@pureco.cz

