
Plastové vsakovací boxy

STORA Hidrobox je komorový stavebni-
cový systém složený ze samostatných 
plastových panelů vysoké odolnosti 
určený k výstavbě nádrží pro akumula-
ci, zdržení a vsakování dešťových vod. 
Díky své modularitě poskytuje velkou 
svobodu při projektování a umožňuje 
instalaci v různých provedeních podle 
potřeb daného místa. STORA Hidrobox 
může být sestaven také v provedení pro 
dopravní zatížení, tzn. že může být in-
stalován pod silnice a parkoviště stejně 
jako v parcích nebo pěších zónách.

• velký využitelný objem
• vysoká odolnost vůči tlaku
• rychlá a snadná instalace
• rozměrová variabilita
• snadná doprava a skladování
• 100% recyklovaný materiál
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Plastové vsakovací boxy STORA Hidrobox

Svým zákazníkům poskytujeme technické poradenství 
při návrhu a montáži vsakovací nádrže. 
Přitom bereme v úvahu následující:
• Podloží - písek, štěrk, jíl, atd. (vsakovací zkouška)
• Místní intenzitu srážek (maximální déšť s periodicitou X let)
• Odvodňovací plochu a odtokový koeficient

Instalaci vsakovacích boxů doporučujeme provádět v pozdější fázi výstav-
by, aby nedošlo k jejich zanesení bahnem ze staveniště.
Pokud budete instalovat vsakovací boxy svépomocí, postupujte podle 
„Návodu na montáž systému STORA Hidrobox“.
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Návrh a instalace

STAVEBNÍ OBJEM RETENČNÍ OBJEM

TYP BOXU HI001 HI002 Délka Šířka Výška Hmotnost Objem/box Box/m3 Objem/box Box/m3 Využitelnost
ks ks m m m kg m3 ks m3 ks m3

1.1 4 3 0,728 0,445 0,495 11,85 0,1604 6,24 0,1509 6,63 94%

2.1 7 6 0,728 0,445 0,966 21,63 0,3129 3,20 0,2956 3,38 94%

3.1 10 9 0,728 0,445 1,437 31,41 0,4655 2,15 0,4404 2,27 95%

4.1 13 12 0,728 0,445 1,908 41,19 0,6181 1,62 0,5852 1,71 95%

5.1 16 15 0,728 0,445 2,379 50,97 0,7707 1,30 0,7299 1,37 95%

Boxy jsou dodávány v rozloženém stavu, vždy 
v odpovídajícím počtu obvodových a svislých panelů 
(viz. tabulka).

filtrační / vsakovácí příkopy: vsakovací / retenční nádrže: vsakování za čističkami: 

Zvětšují retenční objem příkopů podél 
dopravních komunikací a tím zvyšují 
jejich bezpečnost.

Podle účelu použití se nádrž obaluje buď 
do geotextilie nebo geomembrány. 

Zvyšuje efektivitu distribuce vody z ČOV 
ve srovnání s drenážním potrubím nebo 
štěrkovými příkopy.

Oblasti použití

STORA Hidrobox 2.1 STORA Hidrobox 3.1 STORA Hidrobox 4.1

Obvodový panel HI001: 728×445 mm, svislý panel HI002: 445×401 mm.
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