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Optimaal installatiegemak
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1-2-3 klaar voor gebruik
Uitpakken, plaatsen, aandraaien en het is klaar voor gebruik! 
Er zijn geen losse ringen. De installatie van de Easyphon (plug)
bekersifon is snel, betrouwbaar en gemakkelijk.

Uitvoeringen
De Easyphon (plug)bekersifons zijn los leverbaar of compleet* 
met muurbuis en afdekrozet.

Code Omschrijving

117BM217 plugbekersifon d32 met luxe rubber stop en ketting

117BM219 plugbekersifon d40 met luxe rubber stop en ketting

117C2950* plugbekersifon d32 met rubber stop

117C2951* plugbekersifon d40 met rubber stop

117BM21S bekersifon 1¼’’ x d32 mm

117BM24S bekersifon 1¼’’ x d40 mm

117BM55S bekersifon 1½’’ x d40 mm

117C2921* bekersifon 1¼’’ x d32 mm

117C2924* bekersifon 1¼’’ x d40 mm

117C2923* bekersifon 1¼’’ x d32 mm met verlengde inlaat

Voordelen 
• compact en gepatenteerd druppelvormig design 
• waterslot 50 mm volgens bouwbesluit 
• geïntegreerde vaste afdichtingsringen zijn flexibel,  

elastisch, scheurvast en zijn altijd perfect gepositioneerd = 
100% waterdichtheid 

• gemakkelijke installatie en onderhoud 
• gemakkelijk aan te draaien wartels
• traploos in hoogte verstelbaar

De Easyphon (plug)bekersifons van Nicoll zijn 
uniek in zijn soort en bieden vele voordelen ten 
opzichte van bestaande ‘standaard’ sifons. Door 
de co-injectietechnologie zijn de (plug)bekersifons 
en afdichtingsringen één geheel. Dat voorkomt 
het kwijt raken en verkeerd plaatsen van de 
afdichtingsringen. Deze zijn ontworpen en getest 
volgens EN274.
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Optimaal 
installatiegemak
De Easyphon (plug)bekersifons 
van Nicoll zijn uniek in hun 
soort en bieden vele voordelen 
ten opzichte van bestaande 
‘standaard’ sifons.  
Door de co-injectietechnologie 
zijn de (plug)bekersifons en 
afdichtingsringen één geheel. 
Dat voorkomt het kwijt raken 
en verkeerd plaatsen van de 
afdichtingsringen. Deze zijn 
ontworpen en getest volgens 
EN274.

1-2-3 klaar voor gebruik

Uitpakken, plaatsen, aandraaien 
en het is klaar voor gebruik!  
Er zijn geen losse ringen.  
De installatie van de Easyphon 
(plug)bekersifon is snel, 
betrouwbaar en gemakkelijk.

Uitvoeringen

De Easyphon (plug)bekersifons 
zijn los leverbaar of compleet* 
met muurbuis en afdekrozet.

Voordelen

+    compact en gepatenteerd druppelvormig design

+    waterslot 50 mm volgens bouwbesluit

+    geïntegreerde vaste afdichtingsringen zijn flexibel, elastisch, 
scheurvast en zijn altijd perfect gepositioneerd = 100% waterdichtheid

+    gemakkelijke installatie en onderhoud

+    gemakkelijk aan te draaien wartels

+    traploos in hoogte verstelbaar
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