
Vodalis sistēma ir iecerēta kā perfekts risinājums dažādu arhitektūras stilu jumtiem.
Visi risinājumi paredzēti apstākļiem ar krasām temperatūras svārstībām. 

Vairāk kā 50 gadu garumā Nicoll inženieri ir piedāvājuši tehniski sarežģītus 
nevainojamas kvalitātes produktus. Vodalis sistēma ir perfekts 
šīs pieredzes apliecinājums. 

Vodalis detaļas tika veidotas, lai atvieglotu montāžu un paaugstinātu drošību.
(kompensātors četrslīpju jumtiem, estētisks notekas apskšējais līkums…).  

Dažādi teknes stiprinājumi un notekas diametri  atvieglo tehnisku un estētisku 
risinājumu izvēli. 

Teknes jaunā profila proporcijas un piltuves izliektā forma nodrošina 
optimālu ūdens plūsmu.

AugsTA hiDrAuliskā rAžībA 

PlAšA risiNājumu izVēle 

OPTimāls PielieTOjums  

NicOll kVAliTāTe

TeicAmA esTēTikA

5 PriekšrOcībAs 37, rue Pierre et marie curie - bP 10966 - 49309 chOleT cedex
Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84 - e-pasts: info@nicoll.fr

Tehniska informācija - tech-info.nicoll@aliaxis.com

izplatītājs:

J a u n ā  s i s t ē m a  

V o d a l i s

sīkumi, kAs rADA būTisku ATšķirību

lāsenis teknes profila 
priekšpusē 

ērta un droša montāža

Tradicionāls dizains jaunā 
izskatā

high hydraulic capacity system

izturīga pret salu un karstumu 

g
u

lF
sT

r
eA

m
 - 

r
c

 N
an

te
s 

b 
38

9 
78

8 
99

3 
- N

ic
O

 0
02

 - 
06

/0
9 

- c
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
hu

tte
rs

to
ck

.

cVDl09lV



VODAlis sPēlējAs 
Ar krāsām 

jaunais Vodalis profila dizains piedāvā  
pusapaļu tekni ar mainīgu rādiusu,  
tās forma un lāsenis priekšpusē aizsargā no lietus 
lāsēm un netīrumu uzkrāšanās. 
 

Vodalis kompensātors
atbilst kopējam dizainam 
un teknei ļauj brīvi pārvietoties 
temperatūrās  
no -40° līdz +60°. 

Pateicoties pārdomātam dizainam  
Vodalis apakšējais līkums nekavē ūdens 
plūsmu (Ø80 un Ø100),
Papildus stiprinājums cauri aizmugures 
sieniņai uzlabo sistēmas 

stabilitāti.

Vodalis piedāvā divu veidu teknes 
stiprinājumus, kuri pieskaņojami 
atšķirīgiem  arhitektūras stiliem. 
Virsējais kāsis rada plūdenu  
efektu, parastais atbilst 
tradicionālajam 
priekšstatam.  
 

izteiktās līnijas  
liecina par individualitāti 
un Vodalis sistēmas 
stiprību.
 

67°30 līkumi (Ø80 un Ø100) ir bez 
izvirzījumiem savienojumu vietās, tas dara līkumus
nemanāmus un uzlabo sistēmas kopējo izskatu.

Vodalis notekas stiprinājumi (Ø80 un Ø100) 
ir nemanāmi, jo savienojums atrodas 
aizmugurē.

Pateicoties pārdomātai 
formai un  izvadam 80 vai 
100 mm diametrā piltuvei ir 
augsta caurplūdes spēja.
Tā ietver arī kompensātoru 
teknes garuma izmaiņu 
izlīdzināšanai temperatūrai 
mainoties robežās 
no -40° līdz +60.

Teknes stiprinājumi

Teknes gala slēgs 

Notekas līkums 67°30 

Notekas stiprinājumskompensātors 

Notekas 
apakšējais līkums

Piltuve 

V o d a l i s  sīkumi, kAs rADA  būTisku ATšķirību
 GADU

VIENOŠANĀS

10
GARANTIJAS 

sisTēmA lieliski ieDerAs VisOs ArhiTekTūrAs sTilOs 

TehNiskie DATi 

Vodalis Vodalis
Teknes  raks tu ro jums No tekas  raks tu ro jums 

materiāls 
Маteriāls 

Polivinilhlorīds
(PVc) Polivinilhlorīds

(PVc)

Profils Pusapaļš, platums 140mm 
šķērsgriezums 90 cm2

 

lai pārliecinātos, kura Vodalis sistēma atbilst jūsu vajadzībām, iespējams veikt aprēķinus.

Noteka  t eknes  ga lā No teka  t eknes  v i dū 

bez krituma kritums  0,3 % 
(3мм uz metru) bez krituma kritums 0,3 % 

(3мм uz metru) 

Tekne Noteka 

Teknes ūdens
novadīšanas 

spēja 
(м3 / stundā)

semT 
(m2)

Teknes ūdens  
novadīšanas  

spēja 
(м3 / stundā)

semT 
(m2)

Teknes ūdens 
novadīšanas  

spēja 
(м3 / stundā)

semT 
(m2)

Teknes ūdens 
novadīšanas  

spēja 
(м3 / stundā)

semT 
(m2)

Vodalis Ø80 6,5 87 9,5 127 20,0 267 25,0 333
Vodalis Ø100 6,5 87 9,5 127 20,0 267 27,0 360

hidrauliskā ražība (vienai piltuvei uz 12m teknes). 

Piltuve un kompensātors 
izlīdzina teknes kustības  
temperatūras svārstību ietekmē  
un stabilizē sistēmu. 

Pateicoties profila izmēru  
proporcijai tiek sasniegta  
augsta hidrauliskā ražība.

Notekas stiprinājuma savienojums 
nav redzams, jo atrodas 
aizmugurē.
Nemanāmie notekas savienojumi 
uzsver sistēmas estētisko vērtību. 
 

līmētie savienojumi pēc stiprības 
līdzinās sakausētai šuvei. 
Tas garantē sistēmas 
ūdensnecaurlaidību 
un mehānisku stiprību  
visa ekspluatācijas laika garumā.

ik pēc 50cm izvietotie kāši 
droši notur pret tekni atbalstītas 
kāpnes.
 

šablons atvieglo teknes profila  
precīzu sagarināšanu 
nepieciešamajos garumos.

Optimālu ūdens plūsmu 
nodrošina 67°30
līkumi.

izturība 

stiprība 

Drošība 

ērtība 

estētika 

Funkcionalitāte

Priekšrocības

semT=(b+_ ) ℓ 
c
2

Ar plašu krāsu paleti Vodalis lieliski piestāv  
visu stilu ēkām. sistēma pieejama baltā, 

smilšu, brūnā, sarkanā, tumši pelēkā 
un vara krāsās.

 

lāsenis teknes profila priekšpusē 


