
System odwodnieƒ liniowych
CONNECTO
z rusztami z PVC
SzerokoÊç 130 - 200 mm
D∏ugoÊç 0,50 mb - 1,0 mb

◗ Estetyczne
◗ Lekkie
◗ Wytrzyma∏e

ICON06PL



Niezawodny system

Wytrzyma∏oÊç rusztów

Mo˝liwoÊç dowolnego uk∏adu zamykni´ç
i odp∏ywów kana∏ów : :
• Odp∏yw koƒcowy   • Odp∏yw koƒcowy naro˝ny   
• Odp∏yw pionowy

SzerokoÊç 130 i 200 mm

SzerokoÊç 130 mm

Mo˝liwoÊç stosowania odp∏ywów
pionowych lub bocznych w ka˝dym
odcinku kana∏u.

¸àczenie kana∏ów jest ∏atwe i
bezpieczne, dzi´ki po∏àczeniu typu
"damsko-m´ski" - na ka˝dym koƒcu
kana∏u. Pozwala to na ∏atwe i szczelne
∏àczenie kana∏ów.

➔

Kana∏y posiadajà wypusty konstrukcyjne
do blokowania przesuwania si´

wzd∏u˝nego rusztów. ➔

Ruszty z U-PVC sà odporne na promieniowanie
UV i proces sta˝enia si´ materia∏u.

Dostepne w 4 kolorach. ➔

Kana∏ z PVC o wysokoÊci 6 cm i d∏ugoÊci 50 cm. Odwodnienia liniowe wykonane z
kana∏ów PVC o d∏ugoÊci 50 cm ∏àczone sà za pomocà kleju do PVC. Kana∏y przeznaczone
do monta˝u na pod∏o˝u betonowym. Jego wysokoÊç 6 cm pozwala na bezpoÊrednie
instalowanie jego podczas wykonywania warstwy wykoƒczeniowej (tarakoty, szlichty
wykoƒczeniowej, itp.). Uwaga : odp∏yw Ø 40 w poziomym zamkni´ciu kana∏u znacznie
ogranicza wydajnoÊç odp∏ywu, ale istnieje mo˝liwoÊç zwi´szenia wydajnoÊci przez
wykonanie odp∏ywu pionowego Ø 100 lub Ø 110. SzczelnoÊç systemu kana∏ów uzyskujemy
przez dok∏adne sklejenie jego elementów. Kana∏y te doskanale nadajà si´ na balkony,
tarasy, obrze˝a basenów, prysznice itp.

➔

Ruszty GR77, GRL77 i GRL88
mogà byç przykr´cane za pomocà Êrub.

➔

System Connecto 130 i 200
Przyk∏ady ∏àczenia kana∏ów.



System Connecto - szerokoÊç 130 mm
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Kana∏ z PP - d∏ugoÊç 1 mb

Odp∏yw / zamkni´cie z PVC

Ø 100

Ø 110

Kana∏ z PVC - d∏ugoÊç 50 cm

"                             "

Odp∏yw / zamkni´cie z PVC

Ruszt - kratka wzmocniona - d∏ugoÊç 50 cm
Wytrzyma∏oÊç 3 t na 1 ko∏o

Ruszt - kratka o wi´kszej zdolnoÊci odbioru
wody - d∏ugoÊç 50 cm
Wytrzyma∏oÊç 1,5 T na 1 ko∏o

Ruszt - kratka basenowa - d∏ugoÊç 50 cm
Wytrzyma∏oÊç dla ruchu pieszego

System Connecto - szerokoÊç 200 mm
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Kana∏ PP - d∏ugoÊç 1 mb

Odp∏yw / zamkni´cie z PVC

Ø 100

Ø 110

Ø 125

Ruszt - kratka o wi´kszej zdolnoÊçi odbioru
wody - d∏ugoÊç 50 cm
Wytrzyma∏oÊç 1,5 T na 1 ko∏o

Ruszt - pokrywa pe∏na - d∏ugoÊç 50 cm
Wytrzyma∏oÊç 1,5 T na 1 ko∏o

Akcesoria uniwersalne do systemów CONNECTO 130 mm i 200 mm

Odp∏ywy pionowe Mocowanie rusztów GR77, GRL77, GRL88

Ârednica

100 STCAN 10

110 SVCAN 10

125 SXCAN 10

FIXCAN 10

(komplet zawiera 10 Êrub z ko∏kami)
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Biura i fabryka :
Po box 966 - 49309 Cholet Cedex France
Tél. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57
Site internet : www.nicoll.fr. - www.nicoll.com.

e-mail : export.nicoll@aliaxis.com
SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers 2006document non contractuel

Twój dystrybutor

Sposoby betonowania kana∏ów. Je˝eli kana∏y sà
instalowane na du˝ej pochy∏oÊci lub na obcià˝enie
wi´ksze ni˝ 1,5 t, w takim przypadku zalewamy beton,
a˝ do kraw´dzi kana∏u.

Przyk∏ady ∏àczenia kana∏ów pod
kàtem 90 stopni (czerwony kana∏
powinien byç pod∏àczany na koƒcu).

Instrukcja monta˝u dla obcià˝enia 1,5 t.

Wybiç zaÊlepk´ w wybranym
miejscu kana∏u na odp∏yw
pamietajàc o tym, aby wczesniej
w kana∏ w∏o˝yç ruszt (kana∏ jest
wtedy sztywniejszy).

W kanale CAB773 wybiç zaslepk´
bocznà (od wewnàtrz) lub
wywierciç odp∏yw pionowy w dnie
kana∏u.

Elementy kana∏u uk∏adaç na
betowym pod∏o˝u i ∏àczyç na
wcisk.

Je˝eli jest taka koniecznoÊç
mo˝na obciàç element kana∏u
(ostatni element)

Za∏o˝yç ruszt na kana∏ i
ewentualnie przykr´ciç ruszt.

Wykonaç wykop o
wymaganych wymiarach
(10 cm wi´kszy ni˝
wymiary kana∏u). Ustawiç
spód kana∏u na ˝àdanej
wysokoÊci.

Wybraç typ odp∏ywu,
który b´dziemy chcieli
po∏àczyç z instalacjà
deszczowà.

Wypoziomowaç kana∏ i ustaliç
jego po∏o˝enie na
przygotowanym pod∏o˝u
betonowym.

Pod∏àczyç odp∏yw kana∏u z instacjà
deszczowà.

Obetonowaç boki kana∏u zgodnie z
rysunkiem (intrrukcja monta˝u dla
obcià˝enia 1,5 t.

Po zakoƒczonym monta˝u kana∏u mo˝na wykonaç
wykoƒczenia nawierzchni wokó∏ odwodnienia
liniowego np. : terakotà, kostkà brukowà, posadzkà
przemys∏owà itp... Nale˝y pami´taç o tym, ˝e kana∏
powinien byç u∏o˝ony 3-5 mm poni˝ej posadzki.

CAN188 : 143 mm
CAN177 : 105 mm
CAB773 : 60 mm


