Vyjádření KRINNER CZ s.r.o. k padělkům
a neodborné montáži zemních vrutů
[29. listopadu 2013 - PRAHA] - Společnost KRINNER CZ s.r.o., české zastoupení
světového výrobce zemních vrutů, by ráda upozornila zákazníky a širokou veřejnost na
možná úskalí a nebezpečí, která hrozí v případě, že se rozhodnou zvolit necertifikované,
neoriginální a méně kvalitní, byť sice zdánlivě levnější typy zemních vrutů.

Zemní vruty - špičkové řešení pro bezbetonové ukotvení
staveb
Mnohaleté zkušenosti se zakládáním staveb pomocí zemních vrutů nás přesvědčují o tom, že je
tato špičková moderní technologie díky jednoduchosti, rychlosti, stabilitě, životnosti, instalaci v
každém ročním období i ceně provedení vysoce oceňovanou alternativou betonových základů.
Jako u každé technologie je však i v tomto případě jednoznačně nutné dodržovat a respektovat
stanovená technologická pravidla a pod odborným dozorem dbát na bezpečné provedení
instalace.

Myslete na rizika spojená s nízkonákladovým řešením a
neodbornou montáží
Zaregistrovali jsme v České republice dodávky zemních vrutů vyráběných s cílem dosažení nižší
ceny (Čína, Polsko, Česká republika apod.). Tyto zemní vruty se však mnohdy vyznačují naprosto
nevyhovující (slabou) sílou materiálu, která nedokáže zajistit stabilitu staveb rodinných domů.
Vedle nekvalitních materiálů jsme zaregistrovali také velice neodbornou instalaci a hrubé
porušování obecných zásad používání zemních vrutů. Instalace zemních vrutů v těchto případech
neproběhly způsobem, který by dokázal zaručit dlouhodobou stabilitu ukotvených objektů.
Investorům tímto přístupem vznikly nenávratné škody daleko převyšující počáteční úspory.
Například u stavby rodinného domu v Pardubickém kraji, která byla tímto způsobem chybně a
nedostatečně ukotvena, hrozí riziko poškození statiky nosných zdí, jejich pokřivení a zhroucení (viz
fotografie).
Obdobný neodpovědný přístup k dodávkám zemních vrutů může bohužel vést k dehonestaci celé
této kategorie stavebních prvků, včetně těch, které jsou dodávány v naprosto špičkové kvalitě. Aby
k takovým situacím nadále nedocházelo, rozhodli jsme se vydat tiskové prohlášení varující před
neodpovídající kvalitou i neodbornou montáží.

Základní zásady aplikace zemních vrutů
Zemní vruty jsou alternativou proti betonovým základům. Při výběru zemních vrutů je však potřeba
sledovat následující parametry.
Majitelé staveb, poptávající ukotvení základové desky rodinného domu, by v každém případě měli
dbát na:
•

záruky nosnosti ze strany dodavatele (Zemní tahový test + Protokol o postupu a
provedení testu),

•

materiálovou odolnost (stavební a technické osvědčení; povrchová úprava),

•

technologii a odbornost provedení instalace.

Při výběrových řízeních určitě neopomíjejte reference montážních společností, jejich technické
vybavení a prokazatelnou odbornost personálu, který montáž zemních vrutů provádí.
Odborníci KRINNER CZ s.r.o. vám při výběru vhodných zemních vrutů ochotně poskytnou rady
založené na znalostech a dlouholetých odborných zkušenostech.

O společnosti KRINNER CZ s.r.o.
Společnost KRINNER CZ s.r.o. je českým zastoupením světové jedničky ve výrobě zemních vrutů.
Provádí odborné montáže zemních vrutů od roku 2007. Provozuje fungující síť velkoobchodních i

maloobchodních prodejen po celé České republice. Má v České republice výhradní zastoupení pro
dovoz zemních vrutů a produktů značky KRINNER.
Zabývá se nejen prodejem, ale i vývojem a výrobou produktů a instalačního zařízení. Její výrobky
podléhají patentové ochraně. Vlastnosti výrobků jsou trvale ověřovány v certifikovaných
zkušebnách v České republice a Německu.
Poskytuje kompletní služby týkající se instalací zemních vrutů pro stavby na profesionální úrovni.
Díky unikátní technologii zakládání staveb a technologii tahových zkoušek jako jediná v České
republice plnohodnotně instaluje zemní vruty dle individuálních požadavků investorů se zárukou
nosnosti.
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