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Rigofill®ST a Rigofill®ST-B

Hospodaření s dešťovou vodou efektivní 
jako nikdy předtím



10
 ř

ád
ků

=
vý

šk
a 

11
0 

pt

Flexibilní	vždy	a	všude

Bezpečnost	made	in	Germany

Podzemní vsakovací/retenční objekty na 
dešťovou vodu, které nemají ve své třídě 
žádnou konkurenci

Rigofill®ST Rigofill®ST-B

absolutně	jednoduchá	
montáž

zařízení,	které	máte	plně	pod	
svou	kontrolou

extrémně	velká	akumulační	
schopnost
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Byli jsme to my ze společnosti FRÄNKISCHE, kdo za 
posledních 20 let výrazně formoval téma 
hospodaření s dešťovou vodou v Německu.

Dnes se naše bohaté zkušenosti – a s velkým úspě-
chem – využívají po celém světě v odvodnění 
osídlených oblastí a dopravních komunikací: Ve čty-
řech promyšlených systémových krocích napodobu-
jeme přirozený koloběh vody tak dalece, že povodně 
nebo znečištění podzemních vod už ani v uzavře-
ných oblastech nemají žádnou reálnou šanci.

Zkušenosti	ovšem	také	ukazují,	že	každý	jednotlivý	
úkol	související	s	dešťovou	vodou	vyžaduje	důsledné	
systémové	myšlení.	Proto	se	díváme	na	akumulaci	a	
zadržování	dešťové	vody	vždy	jen	jako	na	jednu	část	
z	celkového	procesu	individuálně	adaptovaného	na	
danou	situaci.	

Problematika dešťové vody je naší 
kompetencí.

1. Transport 2. Čištění

Akumulace dešťové vody může sledovat nejrůznější cíle. 

Aby	se	mohla	dešťová	voda	využít,	regulovaně	
odvádět	nebo	jednoduše	vsakovat	do	země,	musí	se	
v	mezidobí	neustále	kontrolovaně	kumulovat	tak,	aby	
se	vyloučily	povodně	a	jejich	následné	škody.	
Systémy	nádrží	používané	pro	tyto	účely	by	měly	být	
jednak	schopné	snést	vysoké	zatížení,	zvládat	velké	
objemy	a	být	kdykoliv	kontrolovatelné	na	jakémkoliv	
místě.	
Na	druhou	stranu	je	nutné,	aby	se	právě	větší	
množství	vsakovacích	bloků	dalo	také	ekonomicky	
přepravovat,	jednoduše	smontovat	a	rychle	připravit	
k	použití.	Naší	odpovědí	je	hightech	řešení	–	jak	ho	
docílit?	Tak	vysokým	nárokům	lze	dostát	jen	zásluhou	
kvality	„made	in	Germany“,	která	v	sobě	snoubí	
spolehlivost	s	efektivností:	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B.	

ObjemSystém přináší výhody.

Rigofill® ST a ST-B: všestranný pomocník 
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4. Odvádění2. Čištění 3. Akumulace

�	Společnost	FRÄNKISCHE	nabízí	se	svým	systé-
mem	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	generaci	spolehli-
vých	a	bezúdržbových	podzemních	vsakovacích/
retenčních	objektů	s	dlouhou	životností,	která zaru-
čuje bezpečnost ve všech třídách výkonnosti.	

�	Systém	je	dimenzován	pro	dopravní	zátěže	do	
SLW	30	/	HGV	30	(černý	blok	„ST-B“)	a	do	SLW	60	/	
HGV	60	(zelený	blok	„ST“).	Použít	jej	lze	podle	
toho,	jaké	jsou	požadavky,	buď	ve	formě	plného	
bloku	nebo	polobloku	– pro každou úlohu to 
správné řešení. 

�	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	se	díky	systémovým	
komponentům,	jako	jsou	boční	mřížky,	stupňovité	
adaptéry	nebo	integrovatelná	kontrolní	šachta,	
stávají mimořádně výkonnou univerzální nádrží	
pro	vsakování,	retenci	(zadržování),	využití	a	před-
zásobení	požární	vodou.

V čem tkví jedinečnost a univerzálnost 
systému Rigofill®ST a ST-B?

vsakování 
retence
využití

dešťové vody

hospodaření s dešťovou vodou.
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Maximální stabilita

Podzemní	vsakovací/retenční	objekty	
Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	jsou	mimořádně	
stabilní	a	konstruovány	pro	splnění	
nejrůznějších	požadavků:	Zatímco	
Rigofill	ST	je	speciálně	vyvinut	pro	
dopravní	zátěž	až	do	SLW	60	/	HGV	60	,	
Rigofill	ST-B	je	vzhledem	k	tomu,	
z	jakého	je	materiálu,	ideální	pro	méně	
zatěžované	plochy	jako	například	
sportovní	areály	nebo	trávníky.		
Bloky	Rigofill	společnosti	FRÄNKISCHE	
jsou	koncipovány	na	minimální	dobu	
životnosti	50	let.	

Statika dovedená do dokonalosti.

Odolat jakémukoliv tlaku
 
V	případě	montáže	pod	dopravními	
plochami	se	musí	dodržovat	směrnice	
specifické	v	příslušné	zemi.	Vždy	je	tady	
ale	nutné	dodržet	minimální	překrytí	
80	cm.	Ke	zřízení	pláně	pro	následnou	
výstavbu	silnice	je	třeba	vytvořit	horní	
vyrovnávací	vrstvu	přednostně	
z	drceného	štěrku	v	minimální	tloušťce	
35	cm.	Jiné	stavební	materiály	vedou	
zpravidla	k	větším	výškám	překrytí.	Pláň	
musí	vykazovat	jednotný	modul	
deformace	EV2	≥	45	MN/m2,	resp.	
CBR	≥	12	%.	Maximálně	jsou	v	závislosti	
na	montážních	parametrech	(např.	
půda)	možná	překrytí	a	hloubky	dna	
uvedené	v	grafice	vpravo.	

Galerie musejí být coby podzemní stavby dostatečně stabilní vůči 
působícímu zatížení půdy a dopravy.
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Rigofill ST a Rigofill ST-B mají 
mnohostranné použití a poradí si 
s každou výzvou stavebního 
odvětví. 

Podzemní	vsakovací	objekty	mají	
akumulační	schopnost	>	96	%	
a	nabízejí	ty	nejlepší	podmínky	pro	

nejrůznější	oblasti	použití:	Sem	patří	
vsakování	srážkových	vod	stejně	tak	
jako	zadržování	odtoku	dešťové	
vody	a	využití	užitkové	vody,	tzn.	
zásobování	užitkovou	vodou.	Díky	
statickým	vlastnostem	a	flexibilní	
stavební	geometrii	je	bez	problémů	
možná	též	stavba	podzemních	

nádrží	požární	vody.	Coby	systémové	
komponenty	hospodaření	
s	dešťovou	vodou	ve	společnosti	
FRÄNKISCHE	jsou	Rigofill	ST	a	ST-B	
samozřejmě	zaměřeny	na	trvale	
udržitelný	rozvoj	a	napomáhají	
pozitivně	ovlivňovat	bilanci	CO2.	

Univerzální použití.          
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Vsakování

Velké množství dešťové vody může mít za následek 
snížení výkonnosti čističek odpadních vod. Je tudíž 
v mnoha ohledech výhodou, aby se čistá dešťová 
voda vsakovala co nejblíže.

Neustále	se	rozrůstající	zástavba	a	zpevněné	plochy	
brání	přirozenému	vsakování	dešťové	vody.	Aby	bylo	
možné	přivést	ji	i	tak	zpět	do	přirozeného	koloběhu	
vody,	používají	se	speciální	systémy	vsakování.

Vedle	vsakování	formou	příkopových	žlabů	a	trubního	
vsakování	výrazně	přibývá	podzemních	blokových	
vsakovacích/retenčních	objektů.	Výhodou	této	meto-
dy	je,	že	se	zvětšuje	akumulační	prostor	vsakovací	
galerie	a	že	se	na	rozdíl	od	štěrkopískových	příkopů	
šetří	místo	i	vykopaná	zemina.

Vsakování …

Dešťová	voda	je	díky	tomu	přiváděna	zpět	do	přiro-
zeného	koloběhu	vody	a	může	přispívat	k	tvorbě	
nové	podzemní	vody.	Na	vsakovací	systémy	jsou	
kladeny	velice	vysoké	nároky.	Proto	se	staly	důleži-
tou	součástí	odvodnění	sídelních	útvarů.

Blokové	vsakovací	příkopy	výrazným	způsobem	
zvětšují	podzemní	akumulační	prostor.	Tak	je	možné	
umístit	výkonné	vsakovací	objekty	i	tam,	kde	jsou	
stísněné	prostorové	podmítky.

Zejména	u	vnitřní	městské	zástavby	nejsou	zabírány	
další	dodatečné	plochy,	ušetří	se	tak	cenné	stavební	
pozemky.

… návrat vody zpět přírodě

Přítok

Rigofill STRigoFlor

QuadroControl STQuadroControl ST

HPV (maximální stav hladiny podzemní vody, dle  
ČSN 75 9010 minimálně 1m od spodní hrany galerie) 
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Odtoky	dešťové	vody	ze	zpevněných	ploch,	které	se	
nemohou	přirozeným	způsobem	vsakovat,	způso-
bují	odtoková	maxima	v	kanalizačním	systému.	

Aby	se	zamezilo	nárazovému	zatížení	a	záplavám,	
používají	se	zařízení	pro	retenci	dešťové	vody.	Tato	
zachycují	srážkovou	vodu	do	podzemního	zásobníku	
a	zase	ji	zpožděně,	avšak	nepřetržitě,	vypouští.	
Blokové	vsakovací	příkopy	představují	díky	své	
mimořádně	krátké	době	výstavby	cenově	výhodnou	
alternativu	k	tradičním	zařízením	pro	zadržování	
vody,	jako	jsou	např.	sběrné	kanály	nebo	podzemní	
betonové	nádrže.

Retence

Pokud jsou poměry podloží pro vsakování nepřízni-
vé, je třeba se snažit o zadržení srážkové vody a její 
pozvolný, časově zpozděný odtok. Lze tak zmírnit 
anebo zabránit nárazovému zatížení kanalizačních 
sítí, čističek odpadních vod a vodních toků.

Retenční	zařízení	zpomalují	odtok	dešťové	vody.	
Obsahují	utěsněný	zásobník,	přítok	a	řízený,	regulo-
vaný	odtok.	

Srážková	voda	se	rovnoměrně	rozptyluje	v	retenční	
galerii,	dočasně	se	akumuluje,	a	poté	se	kontrolovaně	
odvádí	škrtícími	šachtami.	Pokud	se	má	zabraňovat	
vsakování	nebo	nechtěnému	odvádění	podzemní	
vody	nebo	nahromaděné	vrstevné	vody	(např.	v	
kontaminované	půdě),	je	třeba	retenční	galerie	
utěsnit.

Retence … … místo povodní

Rigofill STRigoFlor

Přítok

Odtok

QuadroControl ST

nepropustný 
hydroizolační  
pás a ochranná 
geotextílie

HPV (maximální stav hladiny podzemní vody), v případě instalace v místě se 
zvýšenou hladinou spodní vody, je nutné statické posouzení.
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Využívání / požární voda

Voda – především pitná voda – je cennou 
komoditou, se kterou by se mělo zacházet 
odpovědně a šetrně. Proto má určitě smysl 
nenechávat srážkovou vodu jen bez užitku 
vsakovat nebo ji odvádět do kanalizace, ale 
zachycovat ji a využívat všude tam, kde není 
bezpodmínečně zapotřebí pitná voda.

Existuje	mnoho	příkladů:	Zavlažovaní	zeleně,	
mytí	automobilů,	splachování	toalet,	apod.	
Voda	se	odvádí	do	utěsněného	blokového	
vsakovacího	objektu	a	čerpacími	zařízeními	se	
může	přivádět	tam,	kde	je	možné	ji	využít.	
Stavebnicový	systém	Rigofill	ST	umožňuje	
nalézt	řešení	odpovídající	specifickým	
podmínkám	daného	objektu	–	i	za	těch	
nejtěžších	podmínek,	jako	je	nedostatek	místa,	
chybějící	povolení	pro	zřizování	staveb,	malé	
překrytí,	vysoká	hladina	spodní	vody	atd.

Využití dešťové vody 

Zařízení	na	využití	děšťové	vody	obstarávají	
užitkovou	vodu	pro	nejrůznější	oblasti.	Jejich	
součástí	je	těsněný	zásobník,	přívod	
s	předřazeným	zařízením	pro	úpravu	dešťové	
vody,	šachta	s	čerpadlem	a	řídicí	jednotka.

Použitím	systému	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	
coby	zásobárny	požární	vody	se	rovněž	šetří	
vodou,	protože	kontrola	zařízení	se	může	
provádět	za	plného	stavu	a	voda	se	nemusí	tak	
jako	u	běžných	betonových	zásobníků	
odčerpávat.

… šetření pitnou vodou

Rigofill STRigoFlor

Přítok

QuadroControl ST Čerpadlonepropustný 
hydroizolační  
pás a ochranná 
geotextílie

HPV (maximální stav hladiny podzemní vody), v 
případě instalace v místě se zvýšenou hladinou 

spodní vody, je nutné statické posouzení.
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Rigofill ST 
Kvůli	bezpečné	statice	musejí	být	podzemní	systémy	
dostatečně	únosné	a	stabilní	proti	působícímu	zatížení	
půdy	a	dopravy.	Proto	je	Rigofill	ST	schopen	snést	
dopravní	zátěž	do	SLW	60	/	HGV	60.	
V	závislosti	na	parametrech	montáže	(např.	půda)	jsou	
možné	maximální	výšky	překrytí	4	m	a	hloubky	dna	6	m.	

Rigofill ST-B 
Podzemní	vsakovací	/	retenční	objekt	z	bloků	Rigofill	ST-B	
je	schopen	snést	dopravní	zátěž	do	SLW	30	/	HGV	30	
a	díky	tomu	je	též	vhodný	pro	stavbu	zařízení	pod	parko-
vými	plochami	a	trávníky,	ale	i	pod	parkovišti.	Zde	jsou	
v	závislosti	na	parametrech	montáže	(např.	typ	půdy)	
možné	výšky	překrytí	maximálně	2,5	m	a	hloubky	dna	4	m.	

EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %Pláň EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %Pláň

cca 10 cm

cca 10 cm

1) Minimálně stejná propustnost (kf) jako podloží u vsakovacích galerií
2) Menší překrytí na vyžádání!

≥
 3

5 
cm

≥
 3

5 
cm

Plocha komunikací
(pojížděná 
nákladními 
automobily)

Plocha 
komunikací
(pojížděná
osobními 
automobily)

Vrchní stavba vozov-
ky podle příslušných 
směrnic např. RStO 
12 (Směrnice pro 
standardizaci nad-
zemních staveb 
u dopravních ploch)

Vrchní stavba vozov-
ky podle příslušných 
směrnic např. RStO 
12 (Směrnice pro 
standardizaci nad-
zemních staveb 
u dopravních ploch)

horní
vyrovnávací vrstva

horní
vyrovnávací vrstva

Rigofi ll ST 

Rigofi ll ST-B 

spodní 
vyrovnávací vrstva 1)

spodní 
vyrovnávací vrstva 1)

podloží

podloží

Upozornění: 

Rigofill ST a Rigofill ST-B lze po odsouhlasení společností FRÄNKISCHE instalovat jako těsněná zařízení 
v podzemní vodě.
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HPV (maximální stav hladiny podzemní vody)

HPV (maximální stav hladiny podzemní vody)
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Schopnost pojmout neuvěřitelně velký objem.

VÝKON

>96 %

Plný blok a poloblok

Jak	plný	blok	Rigofill	ST,	tak	i	ST-B	nabízí	
při	hrubém	objemu	422	litrů	akumulační	
objem	406	litrů.	S	objemem	nádrže	
> 96		%	tak	dokáže	pojmout	třikrát	víc	než	
příkop	vyplněný	štěrkem.
Poloblok	se	s	výškou	350	mm	použije	
v	případě,	že	projekt	vyžaduje	plochou	
stavební	konstrukci,	např.	při	vysokých	
stavech	podzemní	vody.	Při	hrubém	
objemu	224	litrů	nabízí	akumulační	
objem	212	litrů.
	

Podzemní vsakovací objekty

Dešťová	voda,	která	se	nemůže	
vsáknout	přirozenou	cestou	do	podloží,	
se	akumuluje	pod	zemí,	aby	se	následně	
podle	daného	účelu	mohla	vsáknout,	
dočasně	zadržet	nebo	využít.	K	tomu	se	
používají	vsakovací/retenční	příkopy.

Potrubní	příkopy,	příp.	příkopy	vyplněné	
štěrkem	dokáží	pojmout	k	nahromadění	
vody	pouze	cca	30	%	svého	objemu.	
Výkop	zeminy	proto	musí	být	třikrát	
větší	než	je	potřebný	akumulační	objem	
vody.	Znamená	to	hodně	místa,	které	
často	není	na	urbanizovaném	území	k	
dispozici.
Podzemní	vsakovací	objekty	Rigofill	ST	
a	Rigofill	ST-B	šetří	hodně	místa	
i	enormní	množství	vykopané	zeminy.	
Díky	tomu	lze	budovat	podzemní	
zásobníkové	prostory	na	dešťovou	vodu	
nanejvýš	efektivně	a	úsporně.

Dutý prostor sloupků
Dutý	prostor	sloupků	vsakovacího	bloku	
slouží	100	%	jako	akumulační	prostor.	

Velké	otvory	ve	dně	sloupků,	ale	i	na	
spoji	sloupků	přitom	umožňují	nerušené	
naplňování	a	vyprazdňování	sloupků.	

Jedinečná	konstrukce	sloupků	dodává	
objektu	velmi	vysokou	stabilitu.	Zacva-
kávací	spojení	zajišťuje	pokládku	bez-
pečnou	proti	pootočení	při	montáži	a	
spojuje	spolehlivě	obě	poloviny.

Díky	tomuto	extrémně	vysokému	
akumulačnímu	(retenčnímu)	
objemu	zaujímá	Rigofill	ST	
a	Rigofill	ST-B	špičkového	
postavení	na	trhu	s	podzemními	
vsakovacími/retenčními	objekty.

12 FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ



Zacvakávací	spojení	zajišťuje	pokládku	
bezpečnou	proti	pootočení	při	montáži	a	
spolehlivě	spojuje	obě	poloviny.	Objem	
sloupků	je	na	100	%	k	dispozici	jako	
akumulační	prostor.

Zacvakávací spoj

Potrubní	příkopy,	příp.	příkopy	vyplněné	
štěrkem	dokáží	pojmout	jen	asi	30	%	vody	
ze	svého	objemu.	Výkop	zeminy	proto	
musí	být	třikrát	větší	než	je	potřebný	
akumulační	objem	vody.	Znamená	to	
hodně	místa,	které	často	není	na	
urbanizovaném	území	k	dispozici.
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MONTÁŽ
Snadná, chytrá, inteligentní. 

1.  Skladování na nejmenším možném 
prostoru

Vsakovací	bloky	se	dodávají	
v	kompaktních,	stohovatelných	
jednotkách	se	17	bloky	na	jedné	paletě.
Díky	jejich	jednoduché	stohovatelnosti	
lze	dokonce	v	případě,	že	jsou	podmínky	
na	stavbě	hodně	stísněné,	bez	problé-
mů	skladovat	bloky	Rigofill	ST	a	ST-B	na	
nejmenším	možném	prostoru	rovněž	
mimo	stavební	jámu	(viz	grafika:	krok	1).

To	usnadňuje	montáž,	protože	se	ve	sta-
vební	jámě	nemusí	vyhrazovat	další	pro-
stor	pro	uskladnění.	Při	montáži	tudíž	nic	
nepřekáží,	ani	ji	nic	neomezuje.

2. Předmontáž

Bloky	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	je	možné	
podle	požadavku	ve	velice	krátkém	čase	
předběžně	namontovat	jak	uvnitř,	tak	
i	vně	stavební	jámy.	K	tomu	stačí	jen	
jediný	úkon	(viz	grafika:	krok	2).	

Díky	velice	jednoduchému	zasunutí	
zacvakávacích	spojů	s	pojistkou	proti	
vysunutí	se	ze	dvou	polovin	v	mžiku	sta-
ne	bezpečně	spojená	jednotka.	Tento	
jednoduchý	úkon	zvládne	provést	jen	
jedna	osoba,	aniž	by	k	tomu	potřebovala	
jakékoli	další	pomůcky.	Pohyblivé	díly	
zacvakávacího	spoje	jsou	namontovány	
jako	zapuštěné,	díky	čemuž	jsou	chráně-
ny	před	poškozením.	

Podle	potřeby	lze	boční	mřížku	namon-
tovat	jak	ve	stavební	jámě,	tak	i	mimo	ni.

3. Přeprava

Díky	jejich	bezpečnému	a	stabilnímu	
spojení	lze	předem	montované	bloky	
snadno	přemístit	do	jejich	plánované	
polohy.	

4. Snadná montáž

Bez	nutnosti	držet	se	složitého	schéma-
tu	pokládky	je	možné	předem	smonto-
vané	bloky	nebo	poloprvky	složit	do	
jednoho	celku.	Díky	jejich	nízké	hmot-
nosti	(<	20	kg)	to	bez	problémů	zvládne	
jedna	osoba.
	
Jednotlivé	bloky	se	pevně	spojí	dohro-
mady	pomocí	spojek.	Na	povrch	lze	bez	
rizika	nehody	rovnou	vstoupit,	protože	
velikost	otvorů	sloupků	je	adekvátně	
dimenzována	(<	100	mm).	Dodatečné	
zakrytí	otvorů	sloupků	tak	není	nutné.úspora	místa	v	porovnání	se	

vsakovacími	bloky,	které	nejsou	
stohovatelné

Při	skladování	až

88%

14 FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ



Snadná, chytrá, inteligentní. 

321 321 Skladování	na	nejmenším	možném	
prostoru	díky	inteligentní	metodě	
stohování.

Předběžná	montáž	vně	/	uvnitř	
stavební	jámy	díky	bezpečnému	
zacvakávacímu	spoji.

Blok	lze	na	plánované	místo
přemístit	už	smontovaný.

0,8 m1,60 m

2,
55

 m

15FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ

Bloky	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	se	
dají	snadno	a	rychle	spojit	do	jedno-
ho	kompaktního	celku.	
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Bezpečnost bez kompromisů.

REVIZE / 
ČIŠTĚNÍ

Doporučené kamerové vybavení  

Pro	kontrolní	inspekci	kamerou	je	
dostačující	standardní	kanalizační	
kamera.	

Otočná	a	výškově	nastavitelná	hlava	
kamery	umožňuje	optimální	pohled	na	
boční	oblasti	bloků,	říditelný	podvozek	
zajišťuje	stále	středovou	polohu	a	výkonná	
optika	poskytuje	vedle	osvětlení	i	
perfektní	obraz.	Při	stavbě	kanalizace	to	
již	patří	ke	standardu	a	je	to	již	dlouho	
samozřejmostí	–	kolaudační	přejímka	
pomocí	pojízdné	kamery.	Také	při	
stavbě	vsakovacích	a	retenčních	objektů	
je	kontrola	kamerou	při	předávce	díla	
velmi	důležitá!	Projektanti	by	to	měli	
bezpodmínečně	zahrnout	do	textu	zadání.

Křížový inspekční tunel 

Vsakovací/	retenční	galerie	jsou	stálá	
stavební	díla	kanalizace	v	aglomeracích.	
Aby	mohla	být	zajištěna	jejich	dlouhá	
životnost	a	bezproblémová	a	bezpečná	
funkce,	patří	k	důležitým	požadavkům	
možnost	jejich	revize	a	proplachování.	
Bloky	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	mají	kří-
žový	tunel,	díky	kterému	je	možné	příko-
py	ve	dvou	osách,	a	tudíž	ve	čtyřech	
směrech	kontrolovat	kamerami	a	pro-
plachovat.

Volný výhled

Díky	speciální	a	otevřené	konstrukci	
inspekčního	tunelu	lze	sledovat	celý	
vnitřní	prostor	–	a	nejen	samotný	
inspekční	kanál.

Například	tak	lze	zobrazit	nosné	prvky,	
které	jsou	důležité	pro	statiku,	stav	
obalu	z	geotextílie	a	celý	prostor	dna.	
Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	tak	nabízejí	
vynikající	možnost	kdykoliv	zkontrolovat	
„vnitřní	život“	v	galerii.

Optimální,	rovné	pojezdové	plochy	
bez	otřesů	a	štíhlá	sloupková	struktura	
umožňují	volný	výhled	na	celý	objem	
bloku.	Integrovatelná	šachta	
QuadroControl	pro	Rigofill	ST	a	ST-B	
dovoluje	snadný	přístup	vozíku	
s	kamerou	jak	pro	profesionální	kontrolu	
při	přejímce,	tak	i	pro	proplachovací	
techniku.

kontrolovatelné
na 100 %

16 FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ



Bezpečnost bez kompromisů.

Křížový	inspekční	tunel	garantuje	provedení	
inspekčních	kontrol	ve	všech	směrech	
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Made in Germany

KVALITA
Systém budoucnosti 

Podmínkou	odolných	vsakovacích	a	
retenčních	systémů	s	dlouhou	životností	
jsou	po	technické	stránce	spolehlivé	
a	optimálně	vzájemně	sladěné	
komponenty.	Všechny	systémové	
konstrukční	prvky	systému	Rigofill	ST	
a	Rigofill	ST-B	vytvářejí	v	kombinaci	
bezpečný	systém	akumulace	dešťové	
vody,	který	bude	po	desetiletí	odolávat	
jakémukoliv	zatížení.	Neboť	právě	
u	velkých	a	pod	zemí	uložených	objektů	
je	oprava	v	případě	poškození	náročná	
a	drahá.

Společnost	FRÄNKISCHE	klade	při	
výrobě	všech	systémových	komponent	
maximální	důraz	na	použití	
osvědčených	materiálů.	Důsledná	
kontrola	kvality,	ale	i	certifikace	systémů	
hospodaření	s	dešťovou	vodou	
nezávislými	zkušebními	institucemi	
dávají	projektantům,	investorům,	
stavebním	firmám	a	zpracovatelům	
nejvyšší	možnou	garanci.

18 FRÄNKISCHE | Rigofill ST + Rigofill ST-B | CZ



Made in Germany

Vysoce kvalitní materiály

Bloky	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	jsou	
vyrobeny	z	polypropylenu,	a	tudíž	
mimořádně	odolné	a	trvanlivé.	Bloky	
a	všechny	systémové	komponenty	se	
vyrábějí	v	Německu	podle	certifikovaných	
procesů.	Optimální	skladové	a	přepravní	
podmínky	se	navíc	postarají	o	to,	aby	se	
k	zákazníkovi	dostala	kvalita,	kterou	
očekává	od	značky	„made	in	Germany“.	

Projekt a stanovení rozměrů

Při	projektování	a	stanovení	rozměrů	
vsakovacích	/	retenčních	systémů	na	
dešťovou	vodu	je	nutné	dodržovat	
příslušné	normy	a	směrnice.	

Společnost	FRÄNKISCHE	pomáhá	
projektantům,	stavebním	firmám	
a	úřadům	se	všemi	důležitými	otázkami	
–	počínaje	koncepcí	až	po	uvedení	
zařízení	do	provozu.	

19FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ
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Rigofill®ST / Rigofill®ST-B a jeho systémové komponenty 

Rigofill ST a Rigofill ST-B jsou vysoce zatížitelné 
bloky pro vsakovací systémy s půdorysnou plochou 
800 x 800 mm a výškou 660 mm.

Polypropylenový	plný	blok	ze	dvou	polovičních	prvků
montovaných	v	místě	montáže	má	podíl	dutého	
prostoru	>	96	%.	Voda	může	blokem	protékat	takřka	
bez	jakéhokoliv	odporu	ve	třech	dimenzích.	S	bloky	
Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B	je	možné	realizovat	zařízení	
s	libovolnou	geometrií.	

Křížový	inspekční	tunel	ve	vsakovacím	bloku	je	
dimenzován	pro	použití	samohybného	vozíku	
s	kamerou.	Je	možná	kompletní	kontrola	účinných	
vsakovacích	vnějších	ploch,	i	celého	objemu	příkopu	
se	všemi	nosnými	prvky	důležitými	pro	statiku.

Poloblok Rigofill ST a Rigofill ST-B má půdorysnou 
plochu 800 x 800 mm a výšku 350 mm.

Skládá	se	jen	z	jednoho	poloprvku,	který	se	musí	
v	místě	montáže	smontovat	se	stropní	deskou.	Tato	
stropní	deska	se	používá	pouze	na	poloblok.	Polo-
blok	Rigofill	ST	a	ST-B	nachází	uplatnění	zejména	
u	zařízení	v	plochém	provedení	montáže,	např.	při	
vysokých	stavech	podzemní	vody.	

V	kombinaci	s	plným	blokem	lze	zařízení	realizovat	
v	libovolné	výšce	v	krocích	po	35	cm	a	přizpůsobit	
bezmála	jakémukoliv	půdorysu.

Rigofill®ST a ST-B

Poloblok Rigofill®ST a ST-B

800 mm

800 mm

66
0 

m
m
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Boční mřížky slouží jako vnější ohraničení. 

Dají	se	snadno	namontovat	pomocí	zacvakávacího	
spoje.	Díky	stanovené	poloze	spojů	na	bočních	
mřížkách	je	zaručeno	výškově	shodné	napojení	
přítokových	a	odtokových	trubek	bez	přesazení	vůči	
rovině	tunelu.	Boční	mřížky	se	dají	jednoduchým	
způsobem	namontovat	i	vně	stavební	jámy.	

Boční	mřížka	pro	plný	blok	a	pro	QuadroControl	ST	
a	QuadroControl	ST-B	má	velikost	
š	x	h	x	v	=	800	x	30	x	660	mm	a	je	určena	pro	
postranní	napojení	plnostěnných	trubek	DN	110,	125,	
160,	200,	225,	250,	315,	400	a	500.	Boční	mřížka	pro	
poloblok	nebo	půlvrstvou	šachtu	má	velikost	
š	x	h	x	v	=	800	x	30	x	350	mm	a	je	určena	pro	
postranní	napojení	plnostěnných	trubek	DN	110,	125,	
160,	200,	225	a	250.	U	vsakovacích/retenčních	
zařízení	s	vnitřními	rohy	se	používají	na	jedné	straně	
zkrácené	boční	mřížky.

Stupňovitý adaptér pro Rigofill ST a Rigofill ST-B je 
dlouhý 800 mm a vysoký 660 mm a slouží jako 
napojení na přítok i odtok.

Adaptér	nabízí	napojení	přítoku	s	optimalizovaným	
prouděním	vody	s	difuzorovým	efektem	pro	
plnostěnné	trubky	DN	315,	400	a	500.	Pomocí	
zacvakávacího	spoje	jej	lze	snadno	a	rychlo	
namontovat	na	Rigofill	ST	a	Rigofill	ST-B.

Díky	předem	stanovené	poloze	zacvakávacího	spoje
na	bloku	je	zaručeno	napojení	přítokových	i	
odtokových	trubek	do	galerie	ve	stejné	výšce	bez	
přesazení	vůči	rovině	tunelu.

Adaptér	zaručuje	také	shodné	vrcholové	napojení	
tím,	že	se	umístí	otočený	o	180°.

Boční mřížka

Stupňovitý adaptér

ST ST-B Počet vrstev bloku Napojovací výška

0,5 40	mm

1 40	mm

1,5 700	mm

2 700	mm

2,5 1	360	mm

3 1	360	mm

Napojovací výšky (nezávisle na jmenovité světlosti)
ode dna jsou pro různé vrstvy bloků následující:

21FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ
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Quadro®Control ST a Quadro®Control ST-B

Počet	a	poloha	v	rastru	se	řídí	především
velikostí	galerie,	přístupností,	potrubními	přípojkami	
a	úpravou	vnějších	ploch.	

Aby	mohlo	být	zaručeno	propláchnutí	celé	galerie,	
měla	by	být	v	každé	řadě	bloku	zřízena	minimálně	
jedna	kontrolní	šachta.	Šachty	mají	být	dále	umístě-
ny	tak,	aby	šachtové	poklopy	nepůsobily	rušivě	při	
úpravách	vnějších	ploch,	avšak	byly	dobře	dostupné	
vozidly	pro	účely	údržby.	

Sousední	šachty	by	měly	být	v	rastru	uspořádány	
střídavě.

QuadroControl ST a QuadroControl ST-B jsou kont-
rolní šachty z polypropylenu integrovatelné do gale-
rie. Mají čtvercový půdorys 800 x 800 mm a mohou 
se umístit v libovolném místě rastru bloků. Jejich 
výška vyplyne z počtu vrstev vsakovací/retenční 
galerie.

Obě	šachty	umožňují	shora	pohodlný	přístup	do	
inspekčního	tunelu.	Výkonná	revizní	a	proplachovací	
technika		tak	může	být	bezbariérově	zavedena	do	
inspekčního	tunelu.	

Šachta	je	integrována	do	galerie	a	roste	v	průběhu	
stavby	galerie	vrstvu	po	vrstvě.	
QuadroControl	ST	a	QuadroControl	ST-B	se	dodávají	
se	všemi	potřebnými	komponenty	a	montují	se	
přímo	na	místě.

Systémová šachta Uspořádání kontrolních šachet 

Konstrukce Detail přítoku

Počet vrstev Výška „v“

1/2 350	mm

1 660	mm

1	1/2 1	010	mm

2 1	320	mm

2	1/2 1	670	mm

3 1	980	mm

DN / OD 315

140 mm
110 mm

V

Šachtový	kónus	tvoří	
přechod	k	šachtové	nástavné	
trubce.	Délka	šachtové	
nástavné	trubky	je	volena	
adekvátně	podle	hloubky	
montáže.	

Šachta	je	integrována	v	rastru	
bloků	a	roste	v	průběhu	stavby	
galerie	vrstvu	po	vrstvě.

Komponenty	šachty	jsou	
stohovatelné	a	dodávají	se	
včetně	kónusu	se	všemi	
potřebnými	doplňky	jako	
jeden	balíček.
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RIGOFILL	ST

SPOJKA	BLOKU

TĚSNICÍ	
KROUŽEK	DOM

LAPAČ	
HRUBÝCH	NEČISTOT

DOSEDACÍ	PRSTENEC
(NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY)

ŠACHTOVÝ	POKLOP
(NENÍ SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY)

STUPŇOVITÝ	
ADAPTÉR

RIGOFLOR

RIGOFILL	ST	POLOBLOK

VOLITELNĚ	NEPROPUSTNÝ	
HYDROIZOLAČNÍ	PÁS	A	

OCHRANNÁ	GEOTEXTÍLIE
	(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

QUADROCONTROL	ST

BOČNÍ	MŘÍŽKA

HRDLOVÝ	KÓNUS

PROFILOVÝ	
TĚSNICÍ	KROUŽEK
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Produkt Technické údaje Obj. číslo

Rigofi	ll	ST
d	x	š	x	v	=	800	x	800	x	660	mm
Objem	brutto	422	l
akumulační	objem	406	l

51594000

Rigofi	ll	ST	poloblok
d	x	š	x	v	=	800	x	800	x	350	mm
Objem	brutto	224	l	
akumulační	objem	212	l	

51594001

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST
d	x	š	x	v	=	800	x	30	x	660	mm
Možnosti	napojení:	DN	100,	125,	150,	200,	
225,	250,	315,	400,	500

51994000

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST
poloblok

d	x	š	x	v	=	800	x	30	x	350	mm
Možnosti	napojení:	
DN	100,	125,	150,	200,	225,	250

51994001

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST
krátká

š	x	h	x	v	=	770	x	30	x	660	mm
Možnosti	napojení:	DN	110,	125,	160,	200,	
225,	250,	315,	400,	500

51994010

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST
poloblok,	krátká

š	x	h	x	v	=	770	x	30	x	350	mm
Možnosti	napojení:
DN	110,	125,	160,	200,	225,	250

51994011

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Stupňovitý	adaptér	pro	
Rigofi	ll	ST

d	x	v	=	800	x	660	mm
Možnosti	napojení:	
DN	315,	400,	500

51994003

Produkt Technické údaje Obj. číslo

RigoFlor

š	x	d	=	4	x	50	m	=	200	m2 51695000

š	x	d	=	4	x	25	m	=	100	m2 51695002

š	x	d	=	4	x	10	m	=	40	m2 51695003

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Jednovrstvá	spojka	bloku
(pro	jednovrstvou	pokládku)

Požadované	množství	
u	jednořadé	pokládky 1	ks	na	blok*

51990001
Požadované	množství	
u	víceřadé	pokládky 2	ks	na	blok*

Vícevrstvá	spojka	bloku
(pro	vícevrstvou	pokládku)

Požadované	množství	
u	dvouvrstvé	pokládky 1	ks	na	blok*

51990004
Požadované	množství	
u	třívrstvé	pokládky 1,3	ks	na	blok*

*  Přibližné stanovení potřebného množství!

Přehled výrobků Rigofill®ST

SLW 60 / HGV 60
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Přehled výrobků Rigofill®ST-B

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Rigofi	ll	ST-B
š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	660	mm
Objem	brutto	422	l
akumulační	objem	406	l

51594200

Poloblok	Rigofi	ll	ST-B
š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	350	mm
Objem	brutto	224	l	
akumulační	objem	212	l	

51594201

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST-B
š	x	h	x	v	=	800	x	30	x	660	mm
Možnosti	napojení:	DN	110,	125,	160,	200,	
225,	250,	315,	400,	500

51994200

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST-B
poloblok

š	x	h	x	v	=	800	x	30	x	350	mm
Možnosti	napojení:	
DN	110,	125,	160,	200,	225,	250

51994201

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST-B
krátká

š	x	h	x	v	=	770	x	30	x	660	mm
Možnosti	napojení:	DN	110,	125,	160,	200,	
225,	250,	315,	400,	500

51994210

Boční	mřížka	Rigofi	ll	ST-B
poloblok,	krátká

š	x	h	x	v	=	770	x	30	x	350	mm
Možnosti	napojení:
DN	110,	125,	160,	200,	225,	250

51994211

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Stupňovitý	adaptér	pro	
Rigofi	ll	ST-B

š	x	v	=	800	x	660	mm
Možnosti	napojení:	
DN	315,	400,	500

51994203

Produkt Technické údaje Obj. číslo

RigoFlor

š	x	d	=	4	x	50	m	=	200	m2 51695000

š	x	d	=	4	x	25	m	=	100	m2 51695002

š	x	d	=	4	x	10	m	=	40	m2 51695003

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Jednovrstvá	spojka	bloku
(pro	jednovrstvou	pokládku)

Požadované	množství	
u	jednořadé	pokládky 1	ks	na	blok*

51990001
Požadované	množství	
u	víceřadé	pokládky 2	ks	na	blok*

Vícevrstvá	spojka	bloku
(pro	vícevrstvou	pokládku)

Požadované	množství	
u	dvouvrstvé	pokládky 1	ks	na	blok*

51990004
Požadované	množství	
u	třívrstvé	pokládky 1,3	ks	na	blok*

*  Přibližné stanovení potřebného množství!

SLW 30 / HGV 30
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Quadro®Control ST / Quadro®Control ST-B

*  včetně hrdlového kónusu a profilového 
těsnicího kroužku

*  včetně hrdlového kónusu a profilového 
těsnicího kroužku

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Quadro®Control	ST	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	350	mm 51504005

Quadro®Control	ST	1* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	660	mm 51504010

Quadro®Control	ST	1	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	010	mm 51504015

Quadro®Control	ST	2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	320	mm 51504020

Quadro®Control	ST	2	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	670	mm 51504025

Quadro®Control	ST	3* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	980	mm 51504030

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Quadro®Control	ST-B	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	350	mm 51504205

Quadro®Control	ST-B	1* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	660	mm 51504210

Quadro®Control	ST-B	1	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	010	mm 51504215

Quadro®Control	ST-B	2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	320	mm 51504220

Quadro®Control	ST-B	2	1/2* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	670	mm 51504225

Quadro®Control	ST-B	3* š	x	h	x	v	=	800	x	800	x	1	980	mm 51504230

1/2	vrstvy

1/2	vrstvy

1	1/2	vrstvy

1	1/2	vrstvy

2	1/2	vrstvy

2	1/2	vrstvy

2	vrstvy

2	vrstvy

3	vrstvy

3	vrstvy

1	vrstva

1	vrstva

Možné konstrukční výšky ST

Možné konstrukční výšky ST-B

26 FRÄNKISCHE	|	Rigofi	ll	ST	+	Rigofi	ll	ST-B	|	CZ



* včetně namontovaného dočasného poklopu pro dobu výstavby

Příslušenství šachty DA 600

Dočasný	poklop

Konstrukce nouzového přepadu žlabuKonstrukce kontrolní šachty

Šachtové poklopy podle ČSN EN 124
třída B nebo D, světlost 610

dosedací prstenec dle DIN 4034,
DI = 625 mm

Lapač hrubých nečistot
DA 600

Těsnicí kroužek DOM

Šachtový prodlužovací nástavec
DA 600

Dosedací prstenec dle DIN 4034, 
DI = 625 mm

Vtokový rošt podle ČSN EN 124
tř. B, C nebo D, světlost 610

Filtrační sada
DA 600

Těsnicí kroužek DOM

Šachtový prodlužovací nástavec
DA 600

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Šachtový	prodlužovací	nástavec*	
bez	přítoku

DA	600;	délka	1	m 51550551

DA	600;	délka	2	m 51550552

DA	600;	délka	3	m 51550553

Šachtový	prodlužovací	nástavec*	
s	přítokem	KG	DN	315

DA	600;	délka	1	m 51550531

DA	600;	délka	2	m 51550532

DA	600;	délka	3	m 51550533

Těsnicí	kroužek	DOM Těsnění	k	betonovému	dosedacímu	prstenci 51919505

Lapač	hrubých	nečistot	DA	600 Použití	pod	šachtovými	poklopy	světlosti	610 51991095

Filtrační	sada	DA	600
Nouzový	přepad	žlabu	pro	šachty	DA	
600	sestávající	z	lapače	nečistot	a	vaku	z	
fi	ltrační	geotextílie

51991002

Vak	z	fi	ltrační	geotextílie	DA	600 Náhrada	za	fi	ltrační	sadu	DA	600 51991099

Šachtové	poklopy	podle	ČSN	
EN	124

třída	B	nebo	D;	
světlost	610

Objedná/
dodá 
zákazník

Vtokový	rošt
podle	ČSN	EN	124

třída	B,	C	nebo	D;	
světlost	610

Dosedací	prstenec
podle	DIN	4034

100	mm	vysoký;	
DI	=	625	mm
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Servis a poradenství hned od samého 
začátku

Coby	kompetentní	poradce	v	otázkách	
hospodaření	s	dešťovou	vodou	je	spo-
lečnost	FRÄNKISCHE	kdykoliv	připrave-
na	podat	svým	zákazníkům	pomocnou	
ruku.	
Naše	kontaktní	osoby	doprovázejí	zákaz-
níky	a	poskytují	jim	poradenství	od	pro-
jektu	až	po	převzetí	hotového	zařízení.	

Projektanti,	stavební	firmy	a	úřady	při-
tom	profitují	z	dlouholetých	zkušeností	
a	bohatých	znalostí	všech	příslušných	
norem	a	směrnic.	

Společnost	FRÄNKISCHE	poskytuje	při-
rozeně	všechny	potřebné	podklady	od	
montážních	návodů	až	po	příručku	

o	hospodaření	s	dešťovou	vodou	
s	podrobnými	doplňujícími	informace-
mi.	Sem	patří	též	praktické	programy	
statického	výpočtu	a	předlohy	pro	pro-
gram	CAD.	

Vždy na Vaší straně.

Osobní
poradenství

Technická
podpora

Předlohy
pro program CAD
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Film o montáži



rigofill-st.com

Péče
o projekt

Statický
výpočet

Montážní
návod
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Manažer pro mezinárodní prodej

Horst	Dörr	
+49	9525	88-2490
horst.doerr@fraenkische.de

Regionální manažer pro Evropu

Klaus	Lichtscheidel
+49	9525	88	8066
klaus.lichtscheidel@fraenkische.de

Oddělení mezinárodního prodeje

Ralf	Paul		
+49	9525	88-2103
ralf.paul@fraenkische.de

Prodej Evropa

Carolin	Rausch		
+49	9525	88-2229
carolin.rausch@fraenkische.de

Jessica	Ursin	 	
+49	9525	88-2441
jessica.ursin@fraenkische.de

Jennifer	Gernert
+49	9525	88-2229
jennifer.gernert@fraenkische.de

Fax	+49	9525	88-2522

Technik

Stefan	Weiß
+49	9525	88-8824
stefan.weiss@fraenkische.de

www.rigofill-st.com

Vaše kontaktní osoba

Kompetentní poradenství od společnosti FRÄNKISCHE
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Všeobecné pokyny o použití našich produktů a systémů:

Pokud informujeme o použití a montáži produktů a systémů z našich prodejních podkladů, resp. děláme nějaké posouzení, děje se tak výlučně na základě informací, jež nám byly sděleny k oka-
mžiku vypracování posudku. Za následky vzniklé tím, že jsme nebyli informováni, nepřebíráme žádnou záruku. Pokud nastanou vzhledem k původní situaci jiné nebo nové montážní situace anebo 
se použijí jiné či nové technologie pokládky, pak je nutné je nechat odsouhlasit společností FRÄNKISCHE, protože tyto situace nebo technologie mohou vést k novému posouzení.
Nezávisle na tom musí zákazník ověřit vhodnost produktů a systémů z našich prodejních podkladů pro samotný příslušný účel použití. 

Dále nepřebíráme záruku za vlastnosti systému ani za funkčnost zařízení při použití cizích produktů nebo cizích dílů příslušenství v kombinaci se systémy z prodejních podkladů společnosti 
FRÄNKISCHE. Ručíme pouze v případě použití originálních produktů společnosti FRÄNKISCHE. V případě použití mimo oblast Německa je nutné dodržovat navíc normy a předpisy platné v 
příslušné zemi.



Vaše kontaktní osoba

Kontaktní osoby – Česká a Slovenská republika
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Jihlava

Brno

Ostrava

Praha
Kolín

LiberecÚstí nad Labem

České Budějovice

Cheb

Olomouc

Hradec Králové

Košice

Bratislava

Banská
Bystrica

Žilina

PC Fax  + 420 311 249 912

Ing. Tomáš Kolouch
Technický	manažer
Nabídky,	specifikace,
technické	poradenství

Mobil	 +	420	773	789	467
tomas.kolouch@fraenkische.de

Pavel Šára
Regionální	manažer
Obchodní,	smluvní	a	realizační
záležitosti

Mobil	 +	420	777	486	997
pavel.sara@fraenkische.de

Ing. Martina Brůžková
Technická	podpora
Technická	podpora	pro	projektanty,	
investory	a	instituce

Mobil	 +	420	778	402	346
martina.bruzkova@fraenkische.de

Radka Švábová
Podpora	prodeje
Administrace	objednávek,	doprava,	
fakturace

Mobil	 +	420	778	775	490
radka.svabova@fraenkische.de

CZ SK
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S kořeny v Königsbergu v Německu,

úspěšná po celém světě!

Naše zastoupení v Americe:

Anderson, USA

Guanajuato, Mexiko

Naše zastoupení v Africe: 

Ben Arous, Tunisko

Casablanca, Maroko

Naše zastoupení v Asii:

Anting/Šanghaj, Čína

Pune, Indie

Společnost	FRÄNKISCHE	je	inovativní,	
středně	velký	rodinný	podnik	zaměřený	
na	růst	a	lídr	v	oblasti	vývoje,	výroby	a	
prodeje	trubek,	šachet	a	systémových	
komponent	z	plastu	a	poskytuje	řešení	
pro	pozemní	stavitelství,	inženýrské	
stavitelství,	automobilový	průmysl	a	
průmysl	vůbec.	

Na	celém	světě	momentálně	zaměst-
náváme	přibližně	3	000	zaměstnanců.	

Dlouholeté	odborné	zkušenosti	ve	
zpracování	plastů	dokáží	naši	zákazníci	
ocenit	stejně	tak,	jako	odborné	kvality	
a	poradenství	a	velké	spektrum	sorti-
mentu	našich	výrobků.

Rodinný	podnik	byl	založen	v	roce	
1906	a	dnes	jej	ve	třetí	generaci	řídí	
Otto	Kirchner.	Podnik	je	po	celém	světě	
zastoupen	svými	výrobními	závody	a	
prodejními	kancelářemi.	Tato	blízkost	

k	zákazníkům	nám	poskytuje	možnost	
vyvíjet	výrobky	a	řešení,	které	jsou	
zcela	přizpůsobeny	jejich	potřebám.	
Zákazníci	a	jejich	požadavky	na	výrobky	
stojí	zcela	v	popředí	našeho	zájmu.

FRÄNKISCHE	–	váš	partner	pro	kom-
plexní	a	technicky	náročné	úkoly.

Naše zastoupení v Evropě:

Königsberg, Německo (hlavní sídlo)

Bückeburg, Německo

Schwarzheide, Německo

Okříšky, Česká republika

St.-Leonards-on-Sea, Velká Británie

Moskva, Rusko

Yeles/Toledo, Španělsko

Torcy-le-Grand, Francie

Ebersbach/Fils, Německo

Hermsdorf, Německo

Mönchaltorf, Švýcarsko

Milán, Itálie

Istanbul, Turecko

Cluj, Rumunsko

Wels, Rakousko


