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Podzemní kryty civilní 

ochrany Juooh UG

Produktové řady Juooh UG:

One day

Standard

Complete

Individual

Your safety? Juooh solutions.
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Jedinečné profesionální řešení Juooh již ve standardu:

Unikátní nerezová konstrukce včetně celoplošného nerezového 

opláštění

Dodávka krytu v kompletním stavu, krátká doba instalace

Ochrana proti radonu

Ochrana před elektromagnetickým pulsem (EMP)

Vysoká světlá interiérová výška 2,7 m

Your safety? Juooh solutions.
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Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

Nadzemní nástavba

Rozvod na 12 V (battery pack + LED 

osvětlení)

Solární dobíjení

Anténní rozvod

Protihluková úprava stěn

Vybavení nábytkem

Podzemní kryt One day
Juooh UGO

Standardní provedení:

Rozměry základního modulu 3,5 x 3,5 x 3,5 m

Nerezový rám včetně celoplošného 

nerezového opláštění

Izolace stěn minerální vatou

Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil

Zátěžová podlahová krytina Fortelock

Atmosférické odvětrání s filtrem

Snímač CO2

Hermetický uzávěr 

Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný 

nerezový žebřík

Elektrický rozvod 230 V včetně koncových 

prvků

Topný panel

Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou 

Ochrana před elektromagnetickým pulsem

Přirozená ochrana proti radonu díky 

nerezovému řešení konstrukce Juooh

Účel:

Krátkodobá ochrana obyvatel (1 den)

Cena základního provedení … od 925 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje
náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.

Your safety? Juooh solutions.
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Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

Nadzemní nástavba

Rozvod na 12 V (battery pack + 

LED osvětlení)

Anténní rozvod

Solární dobíjení

Protihluková úprava stěn

Filtro-ventilační jednotka pro 

ochranu osob proti 

chemickému, biologickému a 

radioaktivnímu prachu (CBRN)

Vybavení nábytkem

Podzemní kryt Standard
Juooh UGS

Standardní provedení:

Rozměry základního modulu 7 x 3,5 x 3,5 m

Nerezový rám včetně celoplošného 

nerezového opláštění

Izolace stěn minerální vatou

Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil

Zátěžová podlahová krytina Fortelock

Atmosférické odvětrání s filtrem

Snímač CO2

Hermetický uzávěr

Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný 

nerezový žebřík

Elektrický rozvod 230 V včetně koncových 

prvků

Topný panel

Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou 

Ochrana před elektromagnetickým pulsem

Přirozená ochrana proti radonu díky 

nerezovému řešení konstrukce Juooh

WC, umyvadlo

Účel:

Střednědobá ochrana obyvatel (do 7 dnů)

Your safety? Juooh solutions.

Cena základního provedení … od 1 460 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje
náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.
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Podzemní kryt Complete
Juooh UGC

Standardní provedení:

Rozměry základního modulu 10,5 x 3,5 x 3,5 m

Nerezový rám včetně celoplošného 

nerezového opláštění

Izolace stěn minerální vatou

Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil

Podlahová krytina dle přání zákazníka

Anténní rozvod

Snímač CO2

Filtro-ventilační jednotka pro ochranu osob 

proti chemickému, biologickému a 

radioaktivnímu prachu (CBRN)

Alternativní východ

Záložní zdroj elektrické energie 

(elektrogenerátor včetně zásobníku PHM)

Hermetický uzávěr

Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný 

nerezový žebřík

Elektrický rozvod 230 V včetně koncových 

prvků

Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)

Topný panel

Protihluková úprava stěn

Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou 

Ochrana před elektromagnetickým pulsem

Přirozená ochrana proti radonu díky 

nerezovému řešení konstrukce Juooh

Kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, 

umyvadlo)

Vybavení nábytkem

Účel:

Dlouhodobá ochrana obyvatel (více než 7 dnů)

Přizpůsobení/volitelné 

příslušenství:

Nadzemní 

nástavba

Solární dobíjení

Your safety? Juooh solutions.

Cena základního provedení … od 2 998 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.
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Cena dle individuálních požadavků zákazníka

Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

Uzpůsobení krytu dle individuálních požadavků zákazníka

Podzemní kryt Individual
Juooh UGI

Standardní provedení:

Rozměry dle přání zákazníka

Nerezový rám včetně celoplošného 

nerezového opláštění

Izolace stěn minerální vatou

Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil

Podlahová krytina dle přání zákazníka

Anténní rozvod

Snímač CO2

Filtro-ventilační jednotka pro ochranu osob 

proti chemickému, biologickému a 

radioaktivnímu prachu (CBRN)

Alternativní východ

Záložní zdroj elektrické energie (solar + 

elektrogenerátor včetně zásobníku PHM)

Hermetický uzávěr

Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný 

nerezový žebřík

Elektrický rozvod 230 V včetně koncových 

prvků

Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)

Zásobník kyslíku

Topení dle přání zákazníka

Protihluková úprava stěn

Zásobníky užitkové a pitné vody

Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou 

Ochrana před elektromagnetickým pulsem

Přirozená ochrana proti radonu díky 

nerezovému řešení konstrukce Juooh

Kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, 

umyvadlo)

Vybavení nábytkem

Účel:

Dlouhodobá ochrana obyvatel (více než 7 dnů)

Your safety? Juooh solutions.


