
    
     

    

BUDOWNICTWONowość 2011
  ŁAPACZ LIŚCI

Firma Nicoll opracowała innowacyjny łapacz liści ułatwiający 
czyszczenie systemu rynnowego.

Prosta konstrukcja zintegrowana z rurą spustową.

Zapewnia zatrzymanie ciał obcych (gałązek, liści) 
nie powodując zatkania niedostępnych kanałów 
podziemnych.

Łatwa obsługa: otwieranie poprzez obrócenie 
dolnego elementu łapacza liści oraz innych 
zanieczyszczeń stałych.
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Nowy łapacz liści firmy Nicoll :
Rozwiązanie ułatwiające czyszczenie systemów rynnowych

BUDOWNICTWO

OPIS I ZASTOSOWANIE

• Łapacz liści firmy Nicoll umożliwia wychwytywanie liści i innych nieczystości przechodzących przez rurę  
spustową, a następnie jej czyszczenie. Obrotowy system zamykania / otwierania umożliwia harmonijne  
zintegrowanie się z rurą spustową.

ŁAPACZ LIŚCI

MONTAŻ

ZALETY 

• Łatwość obsługi: otwieranie poprzez obrót dolnej części łapacza liści. 
• Wyjmowana siatka ułatwiająca czyszczenie.
• Dopasowujący się do istniejącej instalacji (rura PCV lub blacha).
• Łatwy i szybki montaż (bez klejenia).
• Łapacz liści dostępny do rury spustowej o średnicy 80 mm.
• Wykorzystano materiały nadające się w 100% do recyklingu.
• 10 lat gwarancji.

Siedziba firmy i zakłady: 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tel.: 00 33 2 41 63 73 83 - FAKS: 00 33 2 41 63 73 57
Prośba o dokumentację: info@nicoll.fr // Informacje techniczne: tech-com.nicoll@aliaxis.com

SAS (spółka akcyjna uproszczona) o kapitale 7 683 431 e - 060 200 128 RCS Angers

Dowiedz się więcej na  
www.nicoll.fr
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1 Przeciąć rurę zgodnie ze schematem z tyłu opakowania.
2 Złożyć dwie części łapacza liści.
3 Lekko odchylić górną część rury spustowej i maksymalnie nasunąć łapacz liści.
4 Założyć wyjmowaną siatkę do wewnątrz łapacza liści.
5 Łapacz liści jest gotowy do użycia. Otwieranie i zamykanie odbywa się poprzez obrócenie dolnego 
elementu łapacza liści.

Opis Biały Piaskowy Brązowy Szary Czerwony Czarny Miedziany

Łapacz liści - ø 80 PAF801B PAF801S PAF801M PAF801A PAF801R PAF801N PAF801C
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