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Nicoll иновация:
Отводнителен канал с дължина 3 л.м.
Nicoll въведе иновации и предлагa ново поколение уникален отводнителен канал 
на пазара: нов канал с нестандартна дължина. С височина от 5 см. и 3 л.м.  дължина, 
монтажът му е бърз и лесен, благодарение на проектираните за целта аксесоари. 
В съответствие с европейската норма EN 1433, този PVC канал събира и отвежда 
дъждовните води. Nicoll предлага широка гама решетки с нов елегантен дизайн. 
Nicoll: решение за всеки проект!

Предимства:

• Здравина
• Голяма дължина: по-бърз монтаж 
• Приложим при настилки с малка дебелина  
• Отлична UV- устойчивост на PVC решетките
• Отговаря на изискванията за достъп на хора с увреждания
• Атрактивен: лесно нивелиране и  подравняване 

• 100 % рециклируем

Плитък канал



Продуктова гама

CAB133A

GDR10AP

GDR10API

GR77PS

GR77S

JCAB13

SVCAB13

FIXCAB13

NAHJ13A

STCAB13

GRL77S

GDR10ATI

GDR10AHPP

Код Описание Пакет Количество

PVC КАНАЛ С ДЪЛЖИНА 3 Л.М.

CAB133A Плитък канал с ширина 130 мм, тъмно сив цвят 4 дължини  (12  л. м)  

РЕШЕТКИ

GDR10AP 1 л.м. оребрена решетка от поцинкована стомана - A15 Доставя се само на
палетна единица

от 84 л.мPFGDR10AP Палет 84 л.м. (палетна единица) 

GDR10AHPP 1 л.м. решетка от полипропилен тип „вълна”, черен цвят -  A15 Доставя се само на
палетна единица

от 84 л.м.PFGDR10AHPP Палет 84 л.м. (палетна единица)  

GDR10API 1 л.м. оребрена решетка от инокс за  единица.

GDR10ATI 1 л. м. перфорирана решетка от инокс за  единица.

GR77P 0,50 л.м. PVC решетка за пешеходци и басейни, сив цвят– A15    12

GR77PB 0,50 л.м. PVC решетка за пешеходци и басейни, бял цвят - A15 12

GR77PS 0,50 л.м. PVC решетка за пешеходци и басейни, пясъчен цвят - A15 12

GRL77 0,50 л.м. PVC решетка с  висок  абсорбционен капацитет, сив цвят - A15  12

GRL77S 0,50 л.м. PVC решетка  с   висок  абсорбционен капацитет, пясъчен  цвят - A15 12

GR77 0,50 л. м. PVC усилена решетка, сив цвят - B125  12

GR77S 0,50 л. м. PVC усилена решетка, пясъчен цвят  - B125 12

АКСЕСОАРИ

NAHJ13A Страничен изход с диаметър Ø 40/50 – тъмно сив  10

JCAB13 Съединителна муфа  за  СAB133A 10

STCAB13 Елемент за вертикален изход Ø 100 10

SVCAB13 Елемент за вертикален изход Ø 110 10

FIXCAB13 Заключващ комплект с винтове от поцинкована стомана S6

128

54
,5



При всички настилки, нивото им трябва
да е между 3-5 мм по-високо от горният ръб 
на решетката.
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Ръководство за монтаж

Направете изкоп с необходимите размери. 
Оформете дъното му на необходимата
дълбочина.

Изберете необходимите връзки и преходници. Пробийте избраните отвори. 

Монтирайте елемента за вертикален изход. 
Залепете, ако е необходимо. 

Поставете каналите върху бетонената подложка 
в изкопа.  Свържете отделните елементи, като 
залепите съединителна муфа.

Монтирайте решетките. За да скриете 
дилатационната фуга използвайте 
заключващия комплект с винтове от 
поцинкована стомана, който осигурява и 
защитна блокировка на решетките.

Свържете каналите към канализацията и
бетонирайте според класовете на наторване.

За по-голяма сигурност използвайте и 
винтове.


