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Designové podlahové zásuvky určené do bytů,
rodinných domů, luxusních objektů, komerčních
prostor (kanceláře, výstavní plochy, autosalony) atd..
Vybavení dle požadavku zákazníka.

Jedná se o vodotěsné provedení. Své využití najdou
tyto zásuvky v prostorách okolo rodinného domu,
např. terasy, v garáži, ve vjezdu, či na zahradě nebo
u komerčních prostor.

Pístové

Průmysl /CEE 
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strana 14–16

Zapouštěcí/pístové zásuvky určeny převážně pro
komerční prostory, nákupní centra, garáže, vjezdy.
Kombinace vybavení/zásuvek – 230V, 400V, datové.
Vodotěsné provedení. Jednoduchá manipulace.

Energetický sloupek pro venkovní instalaci.
Inovativní – stabilní – moderní design. Pojízdné
osobními nebo nákladními auty. Vybavení dle
požadavku zákazníka.

Speciální 

Sloupcové 
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Podlahové a podzemní zásuvky vybavené kombinací
zásuvek 230V a 400V. Jsou určeny převážně do
průmyslu nebo komerčních prostor. V nabídce různé
typy, velikosti a vybavení.
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Speciální výklopné nebo šroubovací podzemní zásuvky
do garáží, výrobních hal, závodů a prostor s vyšším
provozem atd.. V provedení pro vnitřní i venkovní
prostředí. Pojízdné.

INTERIÉR
STAKOHOME-8802-B, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8802-Bnw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8802-Bnw, 1× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Podlahová zásuvka z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého
tvaru.
Rozměry: cca 125 × 125 × 70 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko bez okraje lze polepit vlastní krytinou.
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – audio,
HDMI atd..

STAKOHOME-8802-E, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8802-Enw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8802-Enw, 1× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Podlahová zásuvka z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého
tvaru.
Rozměry: cca 125 × 125 × 72 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Povrch víka je z broušené ušlechtilé oceli, tl. 2 mm.
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – audio,
HDMI atd..

STAKOHOME-8802-A, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8802-Anw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
Podlahová zásuvka z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého
tvaru.
Rozměry: cca 125 × 125 × 72 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko přírodní hliník eloxovaný (Jiné barvy na vyžádání)
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – TV-SAT, audio,
HDMI atd..

STAKOHOME-8802-T, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8802-Tnw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8802-Tnw, 1× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Podlahová zásuvka z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem.
Do víka je možné vložit koberec, linoleum, dřevo apod. (tl.5mm).
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo
zahnutého tvaru.
Rozměry: cca 125 × 125 × 75mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – audio,
HDMI atd..
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INTERIÉR
STAKOHOME-9901-A, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-9901-Anw, 2× RJ45 cat.6
Podlahová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého
tvaru
Rozměry: Věnec/rám Ø140mm, krabice cca Ø 120 × 71 mm.
Přívod boční a zespoda prostřednictvím vždy 2 kabelových přívodek Ø 25 mm.
Víko lze použít oboustranně:
Víko přírodní hliník eloxovaný, lze vyložit kobercem, linoleem, dřevem apod.
(tl.5mm). nebo Možné barvy: černá, zlatá mosaz atd.
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – TV-SAT, audio,
HDMI atd..

STAKOHOME-9902-A, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-9902-Anw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
Podlahová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého
tvaru
Rozměry: Věnec/rám Ø 170 mm, krabice cca Ø 150 × 71 mm.
Přívod boční a zespoda prostřednictvím vždy 2 kabelových přívodek Ø 25 mm.
Víko lze použít oboustranně:
Víko přírodní hliník eloxovaný, lze vyložit kobercem, linoleem,
dřevem apod. (tl. 5mm) nebo
Možné barvy: černá, zlatá mosaz atd.
Podlahovou krabici lze opatřit také jinými zásuvkami – TV-SAT,
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8601-A, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-8601-Anw, 1× zásuvka 230V, 1× RJ45 cat.6
Podzemní zásuvka kulatá s uzamykatelným výklopným víkem.
Těžké provedení, pojízdná, s těsněním víka.
Vhodná pro čištění podlahovými zametacími stroji.
Rozměry: Věnec/rám Ø 140 mm, krabice cca Ø 117 × 60 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 20 mm.
V uzavřeném stavu druh krytí IP44.
Víko a rám z masivního hliníku, se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxováno
(Jiné barvy na vyžádání).
Jiné vybavení na dotaz

STAKOHOME-3301-E, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-3301-Enw, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-3301, instalační vanička
Podlahová zásuvka z broušené ušlechtilé oceli 1,5 mm, s výklopným (ručně)
víkem.
Rozměry: cca 110 × 110 × 50 mm
Instalační vanička 92 × 89 × 60 mm (pozinkovaný ocelový plech)
Přívod zespoda (v instalační vaničce zepředu a zezadu). Pro účely montáže lze
držák zásuvky z přední strany vyndat. Vpravo a vlevo jsou vždy 2 vrtané otvory
pro upevnění.
Velmi vhodná pro malé vestavné hloubky, jako například ve veletržních stáncích,
kuchyni, pracovní plochy atd.
Možnost vybavení dalších typů zásuvek (TV-SAT, audio, HDMI atd.).
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INTERIÉR
STAKOHOME-3302-E, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-3302-Enw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-3302-Enw, 1× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
STAKOHOME-3302, instalační vanička
Podlahová zásuvka z broušené ušlechtilé oceli 1,5 mm, s výklopným (ručně) víkem.
Rozměry: cca 160 × 110 × 42 mm.
Instalační vanička 136 × 88 × 60 mm (pozinkovaný ocelový plech)
Přívod zespoda (v instalační vaničce zepředu a zezadu), pro účely montáže lze
držák zásuvek z přední strany vyndat. Vpravo a vlevo jsou vždy 2 vrtané otvory
pro upevnění.
Velmi vhodná pro malé vestavné hloubky, jako například ve veletržních stáncích,
kuchyni, pracovní plochy atd.. Možnost vybavení dalších typů zásuvek (TVSAT, audio, HDMI atd.).

STAKOHOME-3303-E, 3× zásuvka 230V
STAKOHOME-3303-Enw, 2× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-3303-Enw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
STAKOHOME-3303, instalační vanička
Podlahová zásuvka z broušené ušlechtilé oceli 1,5 mm, s výklopným (ručně) víkem.
Rozměry: cca 220 × 110 ×  42mm. Instalační vanička 197 × 88 × 60 mm
(pozinkovaný ocelový plech)
Přívod zespoda (v instalační vaničce zepředu a zezadu), pro účely montáže lze
držák zásuvek z přední strany vyndat. Vpravo a vlevo jsou vždy 2 vrtané otvory
pro upevnění.
Velmi vhodná pro malé vestavné hloubky, jako například ve veletržních stáncích,
kuchyni, pracovní plochy atd.. Možnost vybavení dalších typů zásuvek
(TV-SAT, audio, HDMI atd.).

STAKOHOME-4402-E, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-4402-Enw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-4402-Enw, 1× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
STAKOHOME-4402, instalační vanička
Připojovací modul z broušené ušlechtilé oceli 1,5 mm se sklopným víkem, lze
použít jako stolní přípojka popř. podlahová zásuvková krabice. Víko se zavírá,
i když je zástrčka zapojena.
Rozměry: cca 180 × 140 × 60 mm. Instalační otvor: cca 160 × 120 mm.
Instalační vanička: 165 × 145 × 82 mm
Přívod zezadu, pro účely montáže lze držák zásuvek vyndat.
Velmi vhodná pro pracovní plochy, ve veletržních stáncích atd. Možnost
vybavení dalších typů zásuvek (audio, HDMI atd.).

STAKOHOME-4403-E, 3× zásuvka 230V
STAKOHOME-4403-Enw, 2× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-4403-Enw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
STAKOHOME-4403, instalační vanička
Připojovací modul z broušené ušlechtilé oceli 1,5 mm se sklopným víkem, lze
použít jako stolní přípojka popř. podlahová zásuvková krabice. Víko se zavírá,
i když je zástrčka zapojena.
Rozměry: cca 230 × 140 × 60 mm. Instalační otvor: cca 215 × 120 mm.
Instalační vanička: 224 × 145 × 82 mm
Přívod zezadu, pro účely montáže lze držák zásuvek vyndat.
Velmi vhodná pro pracovní plochy, ve veletržních stáncích atd..
Možnost vybavení dalších typů zásuvek (audio, HDMI atd.).
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INTERIÉR
STAKOHOME-8901-B, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-8901-Bnw, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8901-Bnw, 1× TV-SAT
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 120 × 120 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou dlažby, kamene,
dřeva apod. o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8902-B, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8902-Bnw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8902-Bnw, 1 zásuvka 2230V, 1× TV-SAT
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 150 × 150 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø25mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8903-B, 3× zásuvka 230V
STAKOHOME-8903-Bnw, 2× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8903-Bnw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 150 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8904-B, 4x zásuvka 230V
STAKOHOME-8904-Bnw, 3x zásuvka 230V,2x RJ45 cat.6
STAKOHOME-8904-Bnw, 3x zásuvka 230V, 1x TV-SAT
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: Rozměry: 200 × 150 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

6

www.podlahove-zasuvky.cz

INTERIÉR
STAKOHOME-8906-B, 6× zásuvka 230V
STAKOHOME-8906-Bnw, 4× zásuvka 230V, 4× RJ45 cat.6
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka, 6násobná.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir. Rám a víko jsou
z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 4× Ø25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene,
dřeva apod. o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8908-B, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8908-Bnw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Výškově nastavitelná podlahová zásuvka, 8násobná.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir. Rám a víko jsou
z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm. Nastavitelný rozsah 30 mm.
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 4× Ø25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene,
dřeva apod. o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8808-A, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8808-Anw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli.
2 hliníkové držáky pro zásuvky.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden trubkou.
Rozměry: cca 240 × 240 × 62 mm.
Přívod prostřednictvím 4 / 8 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.
Provedení víka: Hliník přírodní eloxovaný, tl. 4 mm.
Toto provedení je díky své malé výšce vhodné zejména pro podlahy ve staré
zástavbě.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8808-B, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8808-Bnw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli.
2 hliníkové držáky pro zásuvky, každý pro 4 zásuvky.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden
trubkou.
Rozměry: cca 240x240x62 mm.
Přívod prostřednictvím 4 / 8 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.
Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm, možnost nivelace.
Víko bez okraje lze polepit vlastní krytinou.
Toto provedení je díky své malé výšce vhodné zejména pro podlahy ve staré
zástavbě.
Jiné vybavení (krabice) na vyžádání.
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INTERIÉR
STAKOHOME-8808-E, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8808-Enw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli.
2 hliníkové držáky pro zásuvky, každý pro 4 zásuvky.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden trubkou.
Rozměry: cca 240 × 240 × 62 mm.
Přívod prostřednictvím 4 / 8 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.
Provedení víka: Ušlechtilá ocel broušená 4 mm.
Toto provedení je díky své malé výšce vhodné zejména pro podlahy ve staré
zástavbě.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8808-T, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8808-Tnw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli.
2 hliníkové držáky zásuvek, každý pro 4 zásuvky.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden trubkou.
Rozměry: cca 240 × 240 × 66 mm.
Přívod prostřednictvím 4 / 8 kabelových přívodek Ø 20 mm.
Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.
Do víka lze vložit koberec tl. 5–7 mm, popř. jinou krytinu.
Toto provedení je díky své malé výšce vhodné zejména pro podlahy ve staré
zástavbě.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8910-T, 10× zásuvka 230V
STAKOHOME-8910-Tnw, 8× zásuvka 230V, 4× RJ45 cat.6
Těleso je vyrobeno z broušené ušlechtilé oceli (1,5 mm) a má vkládací víko.
Instalační vanička je pozinkována metodou Sendzimir.
Na dně instalační vaničky jsou čtyři vrtané úchytné otvory.
Toto provedení je dimenzováno pro individuální zátěže do 120 kg,
Jednotka může pojmout až 10 zásuvek. Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.
Rozměry: cca 300 × 300 × 90–135 mm
Přívod prostřednictvím 4 / 16 kabelových přívodek Ø 25 mm.
Přívod do instalačního boxu je možný ze všech stran. Nastavitelné šrouby
umožňují úpravu výšky až cca 45 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8702-A, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-8702-Anw, 1× zásuvka 230V, 4× RJ45 cat.6
Podzemní zásuvka s uzamykatelným víkem.
Těžké provedení, pojízdná, s těsněním víka.
Vhodná pro čištění podlahovými zametacími stroji.
Rozměry: cca 120 × 120 × 72 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 25 mm.
Víko a rám z masivního hliníku, se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxováno. (Jiné
barvy na vyžádání)
V uzavřeném stavu druh krytí IP44.
Podlahovou krabici lze vybavit také jinými zásuvkami – TV-SAT, audio,
HDMI atd..
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INTERIÉR
STAKOHOME-8503-B, 3× zásuvka 230V
STAKOHOME-8503-Bnw, 2× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8503-Bnw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 3násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 150 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8504-B, 4× zásuvka 230V
STAKOHOME-8504-Bnw, 3× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8504-Bnw, 3× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 4násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 150 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8506-B, 6× zásuvka 230V
STAKOHOME-8506-Bnw, 4× zásuvka 230V, 4× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8506-Bnw, 4× zásuvka 230V, 1× TV-SAT,
2x RJ45 cat.6
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 6násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8508-B, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8508-Bnw, 4× zásuvka 230V, 8× RJ45 cat.6
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 8násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Odklápěcí víko je vyjímatelné a může být obloženo vrstvou kamene, dřeva apod.
o tloušťce cca 15 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..
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INTERIÉR
STAKOHOME-8503-E, 3× zásuvka 230V
STAKOHOME-8503-Enw, 2× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8503-Enw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy z broušené ušlechtilé oceli
1,5 mm se sklopným víkem, 3násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 150 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8504-E, 4× zásuvka 230V
STAKOHOME-8504-Enw, 3× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8504-Enw, 2× zásuvka 230V, 1× TV-SAT,
2× RJ45 cat.6
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 4násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 150 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8506-E, 6× zásuvka 230V
STAKOHOME-8506-Enw, 4× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
STAKOHOME-8506-Enw, 4× zásuvka 230V, 1× TV-SAT,
2× RJ45 cat.6
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy z broušené ušlechtilé oceli 1,5
mm se sklopným víkem, 6násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-8508-E, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-8508-Enw, 4× zásuvka 230V,8× RJ45 cat.6
Instalační vanička pro dvojité/duté podlahy, 8násobná.
Instalační vanička je vyrobena z ocelového plechu pozinkovaného metodou
Sendzimir.
Rám a víko jsou z ušlechtilé oceli.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru.
Rozměry: 200 × 200 × 90 mm
Přívod: ze zadní strany a dole vždy 2× Ø 25 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami –
TV-SAT, audio, HDMI atd..
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EXTERIÉR/IP67
STAKOHOME-7601-A, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-7601-Anw, 1× zásuvka 230V, 1× RJ45 cat.6
Podzemní zásuvka čtvercová/čtyřúhelníková se šroubovacím víkem.
Zabudovaná v úrovni podlahy, z šedého masivního PVC. Horní část masivní hliník
se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxovaný.
V uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP IP67.
Rozměry: 100 × 100 × 73 mm
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M20.

STAKOHOME-7602-Anw, 2× zásuvka 230V, 1× RJ45 cat.6
STAKOHOME-7602-A, 2× zásuvka 230V
STAKOHOME-7602-Anw, 1× zásuvka 230V, 2× RJ45 cat.6
Podzemní zásuvka čtvercová/čtyřúhelníková se šroubovacím víkem.
Zabudovaná v úrovni podlahy, z šedého masivního PVC. Horní část masivní hliník
se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxovaný.
V uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP IP67.
Rozměry: 200 × 100 × 73 mm
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M20.

STAKOHOME-7701-E, 1× zásuvka 230V
STAKOHOME-7701-M, 1× zásuvka 230V
Podlahová zásuvka kulatá se šroubovacím víkem. Zabudovaná v úrovni podlahy
(např.terasy), z šedého masivního PVC.
V uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP IP67.
Rozměry: Ø 90 × 72 mm
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M20.
Povrch víka z ušlechtilé oceli/mosazi broušený, tl. 1,5 mm.
Podlahovou zásuvku lze vybavit také 1× síťovým konektorem RJ45.

STAKOHOME-7700, hliníkový stavěcí kroužek
Stavěcí kroužek z masivního hliníku, vhodný pro upevnění v dřevěné podlaze.
Rozměry: Ø120 × 8 mm
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EXTERIÉR/IP67
STAKOHOME-7703, nástavec
Nástavec určen pro STAKOHOME-7701-E/M
Nástavec z šedého masivního PVC, vhodný jako ochrana proti vodě při dešti.
Rozměry: Ø80 × 70 mm

STAKOHOME-7702-E, 2x zásuvka 230V
Podzemní zásuvka kulatá se šroubovacím víkem. Zabudovaná v úrovni podlahy,
z šedého masivního PVC.
V uzavřeném stavu je vodotěsná IP 67.
Rozměry: Ø 170 × 122 mm
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M25.
Povrch víka z ušlechtilé oceli broušený, tl. 1,5 mm.
Podlahovou krabici je možné opatřit i jinými komponenty/zásuvkami – TV-SAT,
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-7704-E, 4× zásuvka 230V
Podlahová zásuvka kulatá se šroubovacím víkem.
Zabudovaná v úrovni podlahy, z šedého masivního PVC.
V uzavřeném stavu je vodotěsná IP 67.
Rozměry: Ø 170 × 122 mm
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M25.
Povrch víka z ušlechtilé oceli broušený, tl. 1,5 mm.
Podlahovou krabici je možné vybavit i jinými komponenty/zásuvkami – TV-SAT,
audio, HDMI atd..

STAKOHOME-7700-1, nástavec
Nástavec určen pro STAKOHOME-7702 a STAKOHOME-7704.
Nástavec z šedého masivního PVC, vhodný jako ochrana proti vodě při dešti.
Rozměry: nástavný kroužek Ø170 × 120 mm
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PÍSTOVÉ/ZAPOUŠTĚCÍ
STAKOHOME-SV-008, 8× zásuvka 230V
STAKOHOME-SV-008nw, 6× zásuvka 230V, 4× RJ45
STAKOHOME-SV-016, 6× zásuvka 230V, 1× CEE 5/16A 400V/6h,
STAKOHOME-SV-106, 6× zásuvka 230V, 1× CEE 5/32A 400V/6h
Zapouštěcí zásuvky, vyrobeno z hliníku, odolného slané vodě, pojízdný
nákladními auty, standardní povrch se vzhledem eloxované ušlechtilé oceli.
Druh krytí IP 67 / IP 54 pro venkovní použití.
Zásuvky s odklopným víčkem.
Druh krytí IP 54 (bez propojení/kabeláže). Těleso je ve vysunutém a zasunutém
stavu vodotěsné.
Rozměry: 400 × 300 × 251 mm.
Přívod boční 2× Ø25mm a 2× Ø32mm.
Alternativně jsou možné i jiné kombinace (zásuvky).

STAKOHOME-1990-2B, 4× zásuvka 230V
Zapouštěcí zásuvky.
Druh krytí IP 67 / IP 54 pro venkovní použití, z hliníku odolného slané vodě,
pojízdný osobními auty, standardní povrch přirozený hliník. Vysouvání a spouštění
zvláštním klíčem.
Zásuvky s odklopným víčkem.
Druh krytí IP 54 (bez propojení/kabeláže).
Těleso je ve vysunutém a zasunutém stavu vodotěsné.
Rozměry: 170 × 170 × 170 mm.
Přívod boční a dole vždy 2 PG 21

STAKOHOME-1990-3B, 3× zásuvka 230V, 1× RJ45
Zapouštěcí zásuvky.
Druh krytí IP 67 / IP 54 pro venkovní použití, z hliníku odolného slané vodě,
pojízdný osobními auty, standardní povrch přirozený hliník. Vysouvání a spouštění
zvláštním klíčem.
Zásuvky s odklopným víčkem.
Druh krytí IP 54 (bez propojení/kabeláže).
Těleso je ve vysunutém a zasunutém stavu vodotěsné.
Rozměry: 170 × 170 × 170 mm.
Přívod boční a dole vždy 2 PG 21

STAKOHOME-1990-4B, 3× zásuvka 230V,
1× zásuvka 5/16A přes spojku CEE 5/16A 400V
Zapouštěcí zásuvky.
Druh krytí IP 67 / IP 54 pro venkovní použití.
Z hliníku odolného slané vodě, pojízdný osobními auty, standardní povrch
přirozený hliník. Vysouvání a spouštění zvláštním klíčem.
Zásuvky s odklopným víčkem.
Druh krytí IP 54 (bez propojení/kabeláže).
Těleso je ve vysunutém a zasunutém stavu vodotěsné.
Rozměry: 170 × 170 × 170 mm.
Přívod boční a dole vždy 2 PG 21
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PRŮMYSL/CEE
STAKOHOME-7012-A, 2× zásuvka 230V
1× CEE 5/16A 400V/6h, nebo 5/32A 400V/6h
Podzemní zásuvka kulatá s uzamykatelným víkem, z hliníku odolného slané
vodě.
Zabudovaná v úrovni terénu, pojízdná pro nákladní auta.
V uzavřeném stavu je vodotěsná.
Druh krytí IP 67.
Rozměry: Ø 200 × 150 mm.
Přívod zespoda prostřednictvím 2 kabelových přívodek M25 × 1,5.
Standardní povrch přírodní eloxovaný hliník.
Jiné barvy na vyžádání.

STAKOHOME-7022-A, 2× zásuvka 230V,
2× CEE 5/16A 400V/6h, nebo 5/32A 400V/6h,
Podzemní zásuvka kulatá s uzamykatelným víkem, z hliníku odolného slané vodě.
Zabudovaná v úrovni terénu, pojízdná pro osobní auta.
V uzavřeném stavu je vodotěsná.
Druh krytí IP67.
Rozměry: Ø 250 × 150 mm.
Přívod zespoda prostřednictvím 2 kabelových přívodek M25 × 1,5.
Standardní povrch přírodní eloxovaný hliník.
Jiné barvy na vyžádání.

STAKOHOME-7705-E, 1× CEE 5/16A 400V/6h
nebo 5/32A 400V/6h
Podlahová zásuvka kulatá se šroubovacím víkem.
Zabudovaná v úrovni podlahy, z šedého masivního PVC.
V uzavřeném stavu je vodotěsná.
Druh krytí IP67.
Rozměry: Ø 170 × 122 mm.
Přívod boční prostřednictvím 2 kabelových přívodek M25 × 1,5.
Povrch vložky z ušlechtilé oceli broušený, tl. 1,5 mm.

STAKOHOME-BT-4022, 2× CEE 5/16A 400V/6h nebo 5/32A
400V/6h, 2× zásuvka 230V
Těleso z ušlechtilé oceli.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden
potrubím.
Víko je vodotěsné.
Druh krytí IP 54.
Rozměry: cca 400 × 400 × 116 mm.
Přívod prostřednictvím 4 kabelových přívodek Ø 25 mm.

14

www.podlahove-zasuvky.cz

PRŮMYSL/CEE
STAKOHOME-8100-E, 1× CEE 5/16A 400V/6h nebo 5/32A
400V/6h
Těleso z ušlechtilé oceli. Držák je z hliníku pro 1 zásuvku CEE.
Zabudování je možné v libovolném místě podlahy, protože přívod je veden
potrubím.
Rozměry: cca 400 × 200 × 150 mm.
Přívod prostřednictvím 2 kabelových přívodek Ø 25 mm.
Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena.

STAKOHOME-2289-C, 1× CEE 5/16A 400V/6h
nebo 5/32A 400V/6h
Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím víkem bez rukojeti, pro venkovní použití.
Jedná se o samostatnou zásuvku, zabudovanou v úrovni terénu, z hliníku
odolného soli, pojízdná v závislosti na zatížitelnosti dlažby, v uzavřeném stavu
vodotěsná
Druh krytí IP 67, povrch přírodní hliník.
Rozměry: 120 × 120 × 145 mm.
Přívod 2× M32 × 1,5 boční.

STAKOHOME-2289-D, 1× CEE 5/16A 400V/6h nebo 5/32A
400V/6h
Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím sklopným víkem bez rukojeti, pro
venkovní použití.
Samostatná zásuvka, zabudovaná v úrovni terénu, z hliníku odolného soli,
pojízdná.
Rozměry: 170 × 120 × 150 mm.
Přívod 2× M32 × 1,5 boční.
V uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.
Povrch přírodní hliník, broušený.

STAKOHOME-H21, 1× CEE 5/16A 400V/6h
Podzemní samostatná zásuvka CEE, zabudovaná v úrovni terénu, z hliníku
odolného soli, pojízdná, uzamykatelná.
Rozměry: 170 × 170 × 170 mm.
Přívod 2× M32 × 1,5 boční.
V uzavřeném a otevřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.
Povrch přívodní hliník, broušený.
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PRŮMYSL/CEE
STAKOHOME-H22, 1× CEE 5/16A 400V/6h nebo 5/32A 400V/6h
Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím sklopným víkem bez rukojeti, pro
venkovní použití.
Samostatná zásuvka, zabudovaná v úrovni terénu, z hliníku odolného soli,
pojízdná.
Rozměry: 220 × 170 × 159 mm.
Přívod 2× M32 × 1,5 boční.
V uzavřeném a otevřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.
Povrch přívodní hliník, broušený.
Zvláštní barvy na vyžádání.

STAKOHOME-H23, 1× CEE 5/16A 400V/6h
nebo 5/32A 400V/6h IP6, 2× zásuvka 230V IP 54
Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím sklopným víkem bez rukojeti, pro
venkovní použití.
Zabudovaná v úrovni terénu, z hliníku odolného soli, pojízdná.
Rozměry: 220 × 170 × 233 mm.
Přívod 2× M32 × 1,5 boční.
V uzavřeném a otevřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67/IP54.
Povrch přívodní hliník, broušený.
Zvláštní barvy na vyžádání.

SPECIÁLNÍ / VNITŘNÍ
STAKOHOME-2295-2A, hliník přírodní broušený
STAKOHOME-2295-2, RAL 1015 světlá slonová kost
Podzemní zásuvka s uzamykatelným sklopným víkem, lze zavřít i při zapojené
zástrčce.
Jednotlivá zásuvka instalovaná zároveň s podlahou/zdí z hliníku, přírodní hliník
kartáčovaný.
Těžké provedení, pojízdná, lze použít v prostorách uklízených nasucho.
Rozměry: 112 × 95 × 76 mm.
Přívod přes dva PG 16.

STAKOHOME-2290-2A, hliník přírodní broušený
STAKOHOME-2290-2N, s deskou z ušlechtilé oceli
STAKOHOME-2290-2, RAL 1015 světlá slonová kost
Podzemní zásuvka s uzamykatelným sklopným víkem.
Jednotlivá zásuvka instalovaná zároveň s podlahou, přírodní hliník kartáčovaný,
nebo s deskou z ušlechtilé oceli.
Těžké provedení, pojízdná, s těsněním víka,
vhodná pro čištění podlahovými zametacími/mycími stroji.
Rozměry: 110 × 95 × 70 mm
Přívod přes dva PG 16
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SPECIÁLNÍ / VENKOVNÍ
STAKOHOME-1970W-2A, hliník přírodní broušený
Podzemní zásuvka se šroubovacím víkem s integrovaným držadlem.
Zabudovaná v úrovni terénu, z hliníku odolávajícího soli, těžké provedení,
pojízdná.
V uzavřeném stavu je vodotěsná IP 67.
Rozměry: 120 × 120 × 88 mm.
Přívod 2 × M25 × 1,5 mm dole.
Podlahová zásuvka s integrovaným tubusem se v zavřeném i otevřeném stavu
hodí prostředí pro čištění podlahovými zametacími/mycími stroji.

STAKOHOME-1970D-2A, hliník přírodní broušený
STAKOHOME-1970D-2, RAL 1015 světlá slonová kost
Podzemní zásuvka se šroubovacím víkem.
Zabudovaná v úrovni podlahy, z broušeného přírodního hliníku, odolného soli.
Těžké provedení, pojízdná, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.
Rozměry: 120 × 120 × 87 mm.
Přívod 2× M25x1,5 mm.

STAKOHOME-1971-2A hliník přírodní broušený
STAKOHOME-1971-2 RAL 1015 světlá slonová kost
Podzemní zásuvka se šroubovacím víkem.
Zásuvka instalovaná zároveň s podlahou, přírodní hliník broušený.
Těžké provedení, pojízdná, v uzavřeném stavu je vodotěsná IP 67.
Rozměry: 120 × 120 × 75–95 mm.
Přívod přes M25×1,5 mm bočně

ENERGETICKÉ SLOUPKY
STAKOHOME-ES-22,
2× zásuvka 230V,
2× CEE 5/16A 400V/6h

STAKOHOME-ES-14,
4× CEE 3/16A 230V/6h,
1× CEE 5/16A 400V/6h

Inovativní – stabilní – moderní
design.
Energetický sloupek pro venkovní
instalaci.

Inovativní – stabilní – moderní
design.
Energetický sloupek pro venkovní
instalaci.

Těleso z ušlechtilé oceli V2A je
tryskáno skleněnými kuličkami.
Druh krytí IP 54.

Těleso z ušlechtilé oceli V2A je
tryskáno skleněnými kuličkami.
Druh krytí IP 54.

Rozměry: 154 × 700 mm.
Přívod zespoda.

Rozměry: 154 × 700 mm.
Přívod zespoda.

Vybavení podle požadavku
zákazníka.

Vybavení podle požadavku
zákazníka.

www.podlahove-zasuvky.cz
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Webové prezentace společnosti Stakohome Network s.r.o.

Podlahové
Zásuvky
Že podlahové zásuvky v interiéru nemusí být nevzhledná plastová
krabice, dokazuje naše nabídka designových podlahových zásuvek
určených do bytů, rodinných domů, luxusních objektů, komerčních
prostor. V portfoliu jsou také podlahové zásuvky v provedení IP67 určené na terasy, zahrady, garáže, okolo rodinného domu nebo u komerčních prostor.

Specializovaný web týkající se inteligentních systémů v rezidencích.
Řešení Stakohome zajišťuje uživateli snadné a efektivní řízení a ovládání osvětlení, rolet/žaluzií, vytápění, klimatizování, ale i přehrávání hudby,
filmů a mnoho dalšího. Nabízí dohled nad bezpečnostními prvky, jakými jsou např. IP kamery, el. zabezpečovací systém EZS nebo požární
systém EPS.

www.podlahove-zasuvky.cz

www.inteligentni-byt.cz
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Bytový rozvaděč

Slaboproudý rozvaděč StakoHome představuje jediné, skutečně
komplexní řešení slaboproudého (datového) bytového rozvaděče na
trhu. Řešení Stakohome nabízí levný a jednoduchý způsob, jak vyřešit
dnes již zcela samozřejmé datové rozvody v bytech.

Designové vypínače belgické společnosti basalte vynikají jak luxusním
provedením, tak nejmodernějšími technologiemi, obsaženými v jednoduchém a elegantním řešení. Jsou pravidelně oceňovány v prestižních
mezinárodních designových soutěžích.

www.bytovy-rozvadec.cz

www.basalte.cz
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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Stakohome Network s.r.o.
www.stakohome.cz
www.podlahove-zasuvky.cz

tel.: +420 226 517 522
mobil: +420 776 780 378
stakohome@stakohome.cz

Showroom a provozovna:
Aloisovská 934/8,
198 00 Praha 9, Hloubětín

Podlahové
Zásuvky

