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Prezentacja firmowa

Najbardziej popularne tego typu wyro-

by, przeznaczone do odwadniania terenów 

przydomowych to odwodnienia klasy A15 

i B125.

Odwodnienia klasy A15 (obci enie do-

puszczalne 15 kN) maj  zastosowanie przy 

odwadnianiu wjazdów do gara y w budyn-

kach jednorodzinnych, parkingów dla sa-

mochodów osobowych, ci gów pieszych, 

basenów, cie ek rowerowych, terenów zie-

lonych.

Odwodnienia te wykonane s

z koryta polipropylenowe-

go i rusztu z blachy 

ocynkowa-

nej.

Odwodnienia klasy B125 (obci enie do-

puszczalne 125 kN) maj  zastosowanie 

w miejscach o wi kszym nat eniu ruchu: 

wjazdy do gara y w budynkach wieloro-

dzinnych, parkingi dla samochodów osobo-

wych i dostawczych, myjnie samochodowe, 

chodniki, itp. Kana y wykonane s  podob-

nie jak w klasie A15 z polipropylenu, nato-

miast ruszt jest z eliwa. 

Do zalet odwodnie  liniowych nale :

du a wytrzyma o , atwy monta , ma y

ci ar (nie trzeba stosowa  ci kiego sprz -

tu budowlanego), mo liwo  uk adania do-

wolnego kszta tu odwodnie , np. kszta t li-

tery L lub T, estetyczno , odporno  na 

mróz i p yny o w a ciwo ciach r cych, 

bardzo dobre w a ciwo ci hydrauliczne.

Przy po czeniach kana ów z instalacj

sanitarn  mo na skorzysta  zarówno z od-

p ywów bocznych, jak 

i odp ywów pionowych. 

Odwodnienia te zapew-

niaj  bezpieczny przejazd 

przez kana  i umo liwiaj

atwe ich czyszczenie.

Systemy odwodnie  Nicoll spe -

niaj  wymagania zharmonizowanej 

normy PN-EN 1433 i oznaczone s  zna-

kiem CE.

Systemy odwodnie  liniowych przeznaczone s  do odprowadzania wody 

deszczowej z powierzchni p askich. Kontrolowane odprowadzanie wody 

deszczowej zapobiega podtapianiu terenu, zawilgoceniu cian budynków,

wyst powaniu mokrych i liskich chodników oraz dróg. W zale no ci od 

wielko ci obci e  rozró niamy nast puj ce klasy wytrzyma o ci: A15, 

B125, C250, D400, E600, F900.
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