
Sifony pro sprchové vaničky  
Turboflow

Turboflow 1
•    Rychlý odtok - výjimečný průtok  

až 54 l/min

•    Kompaktní - stavební výška  
těla sifonu pouze 80 mm

•    Univerzální – pro plechové,  
plastové i keramické sprchové  
vaničky

•    Pro připojení odpadní trubky d 40  
nebo d 50 mm

•    S kloubem pro snazší montáž

•    Snadná údržba

Sifony pro sprchové vaničky 
Turboflow XS Magnetech

•    Funguje na principu suché magnetické zápachové klapky

•    Ideální pro instalaci v objektech, kde muže docházet 
k vysychání klasických mokrých zápachových uzávěrek

•    Sifon je možné díky malé výšce (pouze 66 mm) instalovat 
i v nízkém instalačním prostoru pod sprchovou vaničkou

•    Univerzální pro všechny typy i materiály sprchových 
vaniček

•    Rychlá a jednoduchá montáž i díky vlisovanému 
silikonovému těsnění

•    Snadné čištění díky velkému prostoru a jednoduché 
demontáži klapky bez nutnosti použití nástrojů

•    Velmi snadná instalace a jednoduché čištění

•    Průtok 33 l/min

•    Pro připojení odpadní trubky d 40 mm

•    Rozměr: d: 208 mm x v: 66 mm

Vanové sifony  
Easybain

•    Nejvyšší výkon na trhu - průtočnost až 70 l/min

•    Atraktivní design s chromovaným krytem

•    Možnost zvolit design ovládacího prvku (Stick, Wave)

•    Kompaktní rozměry

•    Snadná instalace a jednoduché připojení k odpadní trubce

•    Samočistící provedení sifonu

•    Otočné kloubové připojení odpadu

•    Jemné směrování odtoku v rozsahu 5° pro vyloučení pnutí

•    Průměr: 40 mm
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Objednací  
číslo

Typ ovládacího 
prvku

Připojovací  
koleno d 40/50

Délka ovládacího 
kabelu (mm)

0203611 Wave ne 650

0203612 Wave ne 1000

0203618 Wave ano 1000

0203613 Stick ne 650

0203619 Stick ano 650

0203614 Stick ne 1000

0203620 Stick ano 1000

Objednací  
číslo

Kryt Otvor odtoku 
sprchové vaničky

0205800 ABS - chrom d 90 mm

0205801 mosaz - chrom d 90 mm

Objednací  
číslo

Kryt Otvor odtoku 
sprchové vaničky

0205700 ABS - chrom d 90 mm

0205701 mosaz - chrom d 90 mm

Turboflow 2
•    Elegantní design s chromovým krytem a vlisovaným těsněním

•    Univerzální pro všechny typy sprchových vaniček s odtokovým 
otvorem d 90 mm

•    Kloubové připojení odtoku pro lepený či násuvný spoj

•    Možnost směrového nastavení odtoku v rozsahu 30° horizontálně 
a 20° vertikálně

•    Snadná instalace a jednoduchá údržba

•    Kompaktní stavební výška 80 mm

•    Pro připojení odpadní trubky d 40 mm

•    Průtok 43 l/min

Objednací  
číslo

Kryt Otvor odtoku 
sprchové vaničky

0205240 ABS - chrom d 90

0205243 ABS - chrom d 60

0205246 ABS - chrom d 50

Wave

Stick
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Designové 
sifony Nicoll 
s vlisovaným 
těsněním

Umyvadlové a dřezové sifony 
Easyphon

•   Plastový designový sifon s vlisovaným těsněním

•    Vlisované těsnění zabraňuje posunutí nebo ztrátě těsnění 
při montáži 

•   Včetně odpadní trubky a krycí rozety

•   100% těsnost

•   Kompaktní rozměry

•    Možnost doplnit o etážový kus pro montáž do 
koupelnového nábytku a pro invalidní umyvadla

•   Rozsah výškového nastavení 59 mm

Umyvadlové a dřezové sifony easyphon

Objednací  
číslo

Typ sifonu Závit pro  
připojení 
na vtok

Průměr 
připojovací 

trubky

0202073 umyvadlový R 5/4 32 mm

0202074 umyvadlový R 5/4 40 mm

0202075 dřezový R 6/4 40 mm

Ucelená řada sifonů s vlisovaným 
těsněním

Výroba plastových odpadních sifonů Nicoll využívá průlomovou 
technologii společného vlisování. Tělo sifonu z polypropylenu 
i těsnění jsou vstřikovány současně. Vlisované těsnění zabraňuje 
ztrátě a chybnému usazení těsnění a zajištuje tak spolehlivé 
a bezpečné připojení zařizovacího předmětu k odpadnímu potrubí. 
Právě posunuté či špatně usazené těsnění je jedním z nejčastějších 
důvodů netěsností. 

Celá instalace sifonu je velmi rychlá, jednoduchá a spoje se 
vyznačují dlouhou životností. Výhodou je i kompaktní malé tělo 
sifonu, které oceníme hlavně při nedostatku místa.

Díky této patentované technologii získává  
konečný uživatel řadu výhod

 

Výhody:

•   Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení těsnění

•   Elegantní design

•   Kompaktní a malé tělo sifonu pro úsporu prostoru

•    Spolehlivé a bezpečné připojení zařizovacího předmětu 
k odpadnímu potrubí

•   100% těsnost - těsnění je vždy na správném místě

•   Dlouhá životnost spoje

•   Rychlá a snadná instalace i údržba

Nicoll Česká republika, s.r.o.

Průmyslová 367,
252 50 Vestec
Tel:  272 084 611
Infolinka: 800 232 425  
info.cz@aliaxis.com 
www.nicoll.cz


