
 

Kabelové žlaby plastové 
Kabelové žlaby KZ jsou určeny k mechanické ochraně kabelů, kabelových chrániček pro 
optické kabely či jiných kabelových systémů inženýrských sítí uložených v zemi. Tato 
mechanická ochrana umožňuje snadnou, souvislou, plně identifikovatelnou ochranu kabelů, 
která umožňuje opětovný vstup do trasy. Svojí pevností plně nahradí žlaby betonové.  

Popis 

Kabelové žlaby KZ jsou vyráběny extruzí: 

• Z recyklovatelného materiálu PVC  
• S vnitřní šířkou od 100 mm do 200 mm (+/- 2 mm) 
• S vnitřní výškou od 100 mm do 140 mm (+/- 2 mm) 
• V tloušťce stěny 4,0 a 5,4 mm (+ 0,2 mm) 
• O délce žlabu 1,0 m; 1,2 m; 2 m (+/- 3 mm) 
• Se spojkou umožňující spojení dvou a více žlabů 
• V různých barvách víka dle použití (např. červená) 
• S rozlišovacím popisem černé barvy 

 

Užitné vlastnosti  

Kabelové žlaby KZ se vyznačují vlastnostmi: 

• Životností min. 30 let při uložení v zemi 
• Pevným rozebíratelným spojením víka a těla žlabu 
• Teplotním rozsahem pro manipulaci -25 °C až 70 °C 
• Stálostí.popisu po celou dobu živnosti  
• Nenasákavé, nesnadno hořlavé (třída B3), fyziologicky netečné a plně recyklovatelné 

Možnosti provedení 

Standardně jsou kabelové žlaby KZ vyráběny v délkách 1,0 m; 1,2 m a 2,0 m s víkem v 
červené barvě a s popisem černé barvy "POZOR ELEKTRICKÝ KABEL". Podle potřeb 
zákazníka, lze žlaby dodat s různým probarvením víka a s libovolným rozlišovacím popisem. 



 

Osvědčení 

Kabelové žlaby KZ splňují požadavky na:  

• Mechanickou pevnost dle normy ČSN EN 744 
• Tlakové vlastnosti dle normy ČSN EN ISO 604 

Název Délka (m) Výška (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) Paletové množství (ks) 
KZ1 1,0/1,2/2,0 100 100 5,4 90 
KZ2 1,0/1,2/2,0 100 120 4,0 81 
KZ3 1,0/1,2/2,0 140 130 5,4 48 
KZ4 1,0/1,2/2,0 125 200 5,4 35 
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Technický popis  

Kabelové žlaby KZ jsou vyráběny ve čtyřech základních rozměrech (100x100, 100x120, 
130x140, 200x125) a třech základních délkách (1,0 m, 1,2 m, 2,0 m), dle potřeb zákazníka. 
Technické parametry jednotlivých žlabů jsou: 

• KZ 1 PVC : zátěžová tř. 4, tloušťka stěny 5,4 mm (+0,2 mm), šířka 100 mm (+/- 2 
mm), výška 100 mm (+/-2mm)  

• KZ 2 PVC : zátěžová tř. 3, tloušťka stěny 4,0 mm (+0,2 mm), šířka 120 mm (+/- 2 
mm), výška 100 mm (+/-2mm)  

• KZ 3 PVC : zátěžová tř. 4, tloušťka stěny 5,4 mm (+0,2 mm), šířka 130 mm (+/- 2 
mm), výška 140 mm (+/-2mm)  

• KZ 4 PVC : zátěžová tř. 4, tloušťka stěny 5,4 mm (+0,2 mm), šířka 200 mm (+/- 2 
mm), výška 125 mm (+/-2mm)  

Příslušenství  

Ke všem kabelovým žlabům KZ je standardně dodáváno příslušenství (spojka; odbočka 30°, 
45° ,60° ; T-kus) Toto příslušenství odpovídá stejné zátěžové třídě jako daný typ žlabu.  

 

 

 

 

 

 

Balení 

Kabelové žlaby a víka jsou standardně baleny na dřevěných paletách 115 x 115 x délka žlabu 
(v cm). Příslušenství ke žlabům je baleno individuálně.  

• KZ 1 PVC: 90 ks komplet žlabů na paletě 
• KZ 2 PVC: 81 ks komplet žlabů na paletě 
• KZ 3 PVC: 48 ks komplet žlabů na paletě 
• KZ 4 PVC: 35 ks komplet žlabů na paletě  

 

 



 

Požadavky na přepravu, manipulaci a skladování 

Žlaby jsou baleny na paletách, kompletně vrchní i spodní díl v jednom balení. Jsou staženy 
páskou shora přes latění. Umožňují podvlečení lana či zasunutí vidlí paletovacího nebo 
vysokozdvižného vozíku. Spojky jsou baleny v jutových pytlích. Taktéž se nejedná se o 
vratný obal, čímž je vyloučena administrativa a manipulace s tím spojená. 

Na přepravu nejsou kladeny zvláštní nároky, výrobky mohou být vystaveny vlivům počasí 
(není nutné auto s plachtou). Jednotlivá balení mohou být naložena ve dvou vrstvách (dvě 
palety na sobě). 

Skladované žlaby mohou být uloženy až dvě palety na sobě. Mohou být vystaveny vlivům 
počasí, které jsou běžné pro místní klima. Vzhledem k použitým materiálům by skladovací 
doba na volné ploše, kdy jsou výrobky vystaveny působení UV záření, neměla překročit jeden 
rok od naskladnění. 

Technologie pokládky 

Spojení vrchního a spodního dílu je zajištěno zámkem, který zaručuje stabilitu víka. Podélně 
se kabelový žlab spojuje spojkou. Tato spojka je násuvná, tzn. že spodní díl žlabu se do 
spojky nasouvá shora. Montáž spojky zajišťuje spojení spodních dílů bez přechodu a 
vyčnívajících hran, čímž jsou vyloučeny případné problémy při zatahování kabelu. Víko žlabu 
je se spodním dílem fixováno lištovým zámkem s velkou pevností držení a těsnosti. Víka v 
podélném směru překrývají spoje spodních dílů, čímž je zaručena větší stabilita vedení 
kompletního žlabu. 


