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Нов модел решетка Connecto за пешеходци

Строителство  
НОВО! 

  
Предимства :  

• Нов дизайн  

 • Нехлъзгаща повърхност  

• Подходяща за преминаване с боси крака

• Дълготрайност 
• Оптимизирана (намалена) дилатация 

 • Възможност и за механично закрепване  

СТРОИТЕЛСТВО  

САНИТАРИЯ 

ОКОЛНА СРЕДА 



 

 Решетка Connecto за пешеходци 

Строителство 

PVC РЕШЕТКИ ЗА CAN177 - CAB773 - CABS773  

КОД 
СВЕТЛО СИВ 

КОД 
ПЯСЪЧЕН 

КОД 
БЯЛ 

ОПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО  

12  

S12  

Решетка за пешеходци и за около басейни 0,5 м A15  

Система за механично закрепване 

GR77P 

FIXCAN 

GR77PS GR77PB  

ПЛИТКИ PVC КАНАЛИ С ДЪЛЖИНА 0,5 M (С PVC ЛАЙСНИ) С ФАБРИЧНО МОНТИРАНИ РЕШЕТКИ 

RÉF.  COND.  

Канал с дължина 0,5 м, с PVC лайсна,  
с 1 PVC решетка за пешеходци (басейни) A15, сив цвят

(монтаж на канала чрез залепване)  

Палет от  63 елемента с дължина по 0,5 м  (палетна единица)  

Канал с дължина 0,5 м, с PVC лайсна,  
с 1 PVC решетка за пешеходци (басейни) A15, пясъчен 
цвят, (монтаж на канала чрез залепване)  

Палет от  63 елемента с дължина по 0,5 м  (палетна единица)  

CAB510APG 

PAB510APG 

CAB510APS 

PAB510APS 

Доставя се само на  
палетна единица 
 от 63 елемента 

Доставя се само на  
палетна единица 
 от 63 елемента 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Новата решетка Nicoll за пешеходци и за около басейни е предназначена основно за повърхностно
отводняване на външни площи около басейни, на тераси и балкони, но в същото време намира приложение
и за отводняване на вътрешни площи на обществени бани, спортни съоръжения, съблекални и др.   
Решетката е съвместима с канали Connecto CAN177, CAB773 и CABS773. 

ПРЕДИМСТВА: 
 
Естетичност: Предлага се в сив, пясъчен или бял цвят. Благодарение на новия си дизайн, новата 

решетка за пешеходци и за около басейни идеално се слива с околността на басейна, балкона и
терасата. 

Нехлъзгаща повърхност: Материята (структурата)  на решетката не позволява подхлъзвания и 
падания.  

Подходяща за преминаване с боси крака: Отворът на дупките на решетката е по-малък от 8 мм, което 
позволява ходенето с боси крака при пълна безопасност, съгласно европейската норма  EN1253-1. 

Дълготрайност: Решетката е устойчива на химични агенти (соли, хлор, някои киселини и др.) и на 
корозия. Произведена от PVC, устойчиво на UV лъчи, тя запазва цвета си с течение на времето.  

Механично закрепване: За да закрепите решетките, достатъчно е да пробиете отворите за винтовете и
да използвате системата за закрепване FIXCAN.  

Оптимизирана (намалена) дилатация: „Крачетата“ за позициониране улесняват правилното
поставяне на решетката към тялото на канала. По този начин се осигурява необходимото разстояние
за правилна дилатация на решетката.  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

PVC решетка с UV защита.  
Размери (L x l x h в мм) = 500 x 128 x 20  
Клас на натоварване A15 (NF EN 1433): за пешеходни зони и велоалеи. 
Отвор на дупките по-малък от 8 мм 

Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - FAX 02 41 63 73 84  
Demandes de documentation : info@nicoll.fr // Renseignements techniques : tech-com.nicoll@aliaxis.com // SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers  
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