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Infra systém

TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY

Pipelife Czech s. r. o. je tradičním českým dodavatelem plastových potrubních systémů. Trubky pro vrtané studny z produkce Pipelife Czech s.r.o. 
tvoří již dlouhou dobu standard v oblasti studnařství v České republice. 

1. HYGIENICKÉ VLASTNOSTI

PVC prášek je zdravotně nezávadný a při dalším zpracování 
se k němu přidává pouze vybraný stabilizační systém na 
bázi vápníku a zinku, trubky tedy neobsahují ani stopu 
těžkého kovu. 
Proto trubky pro studny splňují nejpřísnější hygienické 
nároky, zakotvené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Splňují tak zároveň  požadavky ČSN 75 5115 Jímání 
podzemní vody. Firma Pipelife Czech s. r. o. vydala 
odpovídající Prohlášení o jejich hygienické kvalitě.

2. EKOLOGIE, ODPADY

Použití i případné skládkování PVC trubek je ekologicky 
nezávadné. Při hoření PVC dochází k uvolňování zdraví 
škodlivých zplodin (složením srovnatelných se zplodinami 
hoření domovního odpadu), není proto dovoleno 
likvidovat odpad pálením v běžných podmínkách, lze jej 
však případně likvidovat v řádně vybavených spalovnách 
nebo uložit na skládku. Při skládkování se z PVC neuvolňují 
do zeminy, podzemních vod ani ovzduší žádné škodlivé 
látky. Ekologicky i ekonomicky nejvýhodnější likvidací 
použitých trubek a odpadů vzniklých při jejich pokládce je 
samozřejmě jejich recyklace.

Všechny materiály použité pro balení výrobků Pipelife Czech 
s.r.o. jsou zařazeny do kategorie „O“ – ostatní odpady. 
Firma přijala opatření k zabezpečení zpětného odběru obalů 
uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění se společností Eko–
kom a.s. se sídlem na Praha 4, Na Pankráci 1685, přičemž jí 
bylo přiděleno klientské číslo EK – F00020655.
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Obj. číslo D (mm) tl. stěny (mm) M (mm) L (mm) kg/ks

VS110X27/4 110 2,7 130 4000 5,8

VS125X30/4 125 3,0 110 4000 7,2

VS125X40/4 125 4,0 110 4000 9,5

VS140X28/4 140 2,8 950 4000 9,6

VS140X41/4 140 4,1 950 4000 10,4

VS140X52/4 140 5,2 950 4000 11,0

VS160X36/4 160 3,6 110 4000 11,1

VS160X62/3 160 6,2 110 3000 14,1

VS200X45/4 200 4,5 110 4000 17,3

L M

D

Vydání 06/2011

3. TRUBKY

Trubky jsou dodávány v rozměrech a tloušťkách stěn, které byly opakovaně konzultovány se zákazníky Pipelife. Konstantní složení bez použití 
recyklátu a přísně hlídané výrobní podmínky zaručují rovnoměrnou kvalitu, mimo jiné například kruhovou tuhost.

Barva trubek je modrá, jsou opatřeny hladkým hrdlem s mírnou kuželovitostí, která ulehčuje jejich spojeni a zasunování do vrtu. Standardně 
jsou dodávány ve stavebních délkách 4 (3) m, bez perforace. 

Nesou výrazné označeni STUDNY, které je součástí jejich vnějšího popisu a umožňuje snadnou kontrolu, zda nebyly použity trubky nesplňující 
hygienické požadavky.

Příklad popisu:

          PIPELIFE PVC-U 125x4,0 „STUDNY“ datum a čas výroby

4. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Pipelife Czech má zpracovány podrobné instrukce, týkající se vlastností trubních materiálů (mechanických, chemických i požárně technických) 
i jejich správného skladování a manipulace. Základní vlastnosti trubek pro vrtané studny jsou shodné s PVC vodovodními trubkami - 
podrobnosti o skladování a manipulaci jsou obsaženy v technickém manuálu Vodovodní systémy PE,PVC.

  V případě že se rozhodnete použít tyto trubky pro vypažení studen, berte prosím v úvahu jejich mechanické vlastnosti.

5. SORTIMENT

Trubka s hladkým hrdlem


