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Нов модел решетка Connecto® A15  

Строителство  

НОВО! 

Nicoll разработи нова гама PVC решетки с модерен дизайн и с по-добри 
технически параметри. Новият модел решетки с клас на натоварване А 15 се 
интегрира към всякакви архитектурни стилове, придавайки истинска
естетическа стойност на всеки индивидуален проект.  

Предимства:  

 Висок хидравличен капацитет 

 Отговаря на изискванията за достъп
на хора с увреждания и с намалена 
подвижност 

 Не кородират 

 Оптимизирана (намалена) 
дилатация на решетките 

 Устойчивост на UV лъчи  

 Възможност за механично 
фиксиране 

СТРОИТЕЛСТВО 

САНИТАРИЯ 
ОКОЛНА СРЕДА 



Нов модел решетка Connecto® A15  

Строителство  
 

PVC решетки за канали - CAN177,  CAB773 и CABS773 
Код 

за светло сив цвят 
Код 

за  пясъчен цвят 
Код 

за  тъмно сив  
цвят 

Опаковка

Решетка с дължина 0,5 м, клас  A15  

с  висок хидравличен капацитет 
GRL77 GRL77S GRL7K* 12

* При решетката GRL7K, тъмносивият цвят се характеризира с по-висок коефициент на поглъщане на слънчевите лъчи, поради което е 
задължително механичнотo закрепване на решетката към канала посредствoм FIXCAN. 
 

Приложение 

Новата решетка GRL77 се използва за отвеждане на дъждовни води. Тя е предназначена основно за
приложения, изискващи минимум клас на натоварване А15 (зони за пещеходци и велосипедисти):
тераси, градини, паркове, басейни, детски площадки... 

Предимства  
Устойчивост: решетката е 
устойчива на химически вещества 
(соли, използване при 
снеготопене, хлор, сол и т.н.), а 
също така и на корозия. 
Произведена от PVC, устойчиво 
на UV лъчи, тя запазва цвета си с 
течение на времето. 

Механично закрепване: За 
по-голяма сигурност, 
използвайте винтове. 
Достатъчни са два комплекта 
FIXCAN. 

Модерен дизайн: богатата цветова 
гама осигурява хармония с 
околната среда и води до 
интегрирането й към всякакви 
архитектурни проекти. 

Естетичност : „Петите“ за препокриване 
придават естетическа завършеност на системата 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
PVC решетка с UV - защита 
Клас на натоварване A15 (NF EN 1433)  
Отговаря на изисквания за 
достъп на хора с увреждания 
Абсорбционна площ : 490 см2/ л.м. 

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

Знаете ли, че?  
Внимание към измамни знаци „регулирано 
движение“, „преминаване на МПС“, без уточнение 
на класа на натоварване, които не отговарят на 
никой правилник. Може да бъде потърсена 
отговорност на Вас и на Вашите клиенти. 
Изисквайте маркировка А15 !  
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