Алюмінієві вентиляційні виходи Krono-Plast
Керамічна черепиця
TITANIA
PREMION
DOMINO
ALEGRA 9
HOLENDERKA 11/SAMBA 11
PIEMONT
MONZA PLUS
PLANO
REFORM 11/COSMO 11
BERGAMO
RUBIN 9V НОВИНКА
RUBIN 13V НОВИНКА
TURMALIN НОВИНКА
TEVIVA НОВИНКА
TEGALIT НОВИНКА
OREA 9 НОВИНКА

Вентиляційний вихід
KDMA
KDMB
KDMC
KDMD
KDME
KDMF
KDMG
KDMH
KDMI
KDMJ
KDMK
KDML
KDMM
KDMN
KDMO
KDMP

Аератор
WPDMA
WPDMB
WPDMC
WPDMD
WPDME
WPDMF
WPDMG
WPDMH
WPDMI
WPDMJ
WPDMK
WPDML
WPDMM
WPDMN
WPDMO
WPDMP

Переваги алюмінієвих виробів:
Матеріал - сплав алюмінію,
можливість підібрати колір до кольору керамічної черепиці,
малювання порошковою емаллю при температурі 180-200°C,
стійкий до УФ,
не піддається корозії,
не накопичує конденсату,
стабільний до максимальних вітрових навантажень > 3000 N/m2,
мінімальний опір матеріалу - ζ1,2÷1,3,
діаметр вентиляційного каналу - Ø 150 mm,
завжди доступний в широкій кольоровій гамі

Покрівельний аератор

Вентиляційний вихід

* Кольори підібрані під колір черепиці виробника
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Вентиляційні виходи до цементно-піщаної черепиці iз РР
АРТИКУЛ ВИРОБНИК МОДЕЛЬ
А — МОНЬЄ БРААС ПРОФІЛЬ S, IBF ПРОФІЛЬ S
B — МОНЬЄ БРААС ФРАНКФУРТ
С — КРЕАТОН - ЄВРОНІТ ПРОФІЛЬ S
D — МОНЬЄ БРААС ХАРЦЕР
Е — КРЕАТОН — ЄВРОНІТ ЕКСТРА
G — IBF ПОДВІЙНА РИМСЬКА
Н — МЕГАРОН V
КК — БОБРОВИЙ ХВІСТ

УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ
Аляска
ONDO
Вортекс (Vortex)

Двійна римська
Венеціанська
Ondo
Двійна римська
VENETIAN
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ЕЛЕМЕНТИ ДО ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ ЧЕРЕПИЦІ

Вентиляційний вихід

Антенний насад

Прохідний елемент
для сонячних батарей

Покрівельні елементи до металочерепиці

Вентиляційний
вихід

Роторний
вентвихід

Аератор

Антенний
насад

Роторний
насад

Монтаж вентиляційого виходу

УВАГА!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ при проведенні монтажу шліфувальні машинки («болгарки») з
абразивними кругами або інші пристосування, що можуть пошкодити захисне покриття металочерепиці!

Вентиляційні виходи для покрівлі з металочерепиці

Виробник

Форма

Висота
Профіль
профілю KRONOPLAST

Виробник

Форма

Висота
Профіль
профілю KRONOPLAST
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Технічні параметри вентиляційного виходу
Вентиляційні виходи Ø110 мм і Ø150 мм

Доступна кольорова гама

Накривка вентиляційного виходу
Повітряно-відвідна камера із вентиляційними
отворами та кільцеподібним захистом
Вентиляційні виходи виконуютья також в
утепленій версії (ізольовані). Вентиляційні виходи
рекомендується використовувати особливо для
вентиляційї вологих приміщень або ванни,
кухні, гаражу.
Діапазон регулювання кута нахилу
в залежності від кута нахилу покрівлі
від 10° до 45°.

Колір продукту

Відповідність RR-кольористиці

Вентиляційні виходи поділяються на окремі види
залежно від основи покрівельного матеріалу та способу
монтажу, та розрізняються за нижньою основою:
— монтаж під бітумною черепицею
— монтаж на бітумній черепиці
— універсальні виходи, для усіх видів металевих
покрівель
— монтаж на натуральній або цементно-піщаній
черепиці

Труба вентилійного виходу вставляється
у вентиляційний канал комина або
поєднюється із ним за допомогою
гнучкого шлангового зєднання

Редукція використовується для сполучення
між собою різного діаметру вентиляційних труб.

Редукція також служить для переходу та поєднання
вентиляційної труби більшого діаметру та гнучкого
з’єднання із меншим діаметром.

Зовнішні розміра вентиляційного виходу

ПОКРІВЕЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ДЛЯ БІТУМНИХ ПОКРІВЕЛЬ

Вентиляційний вихід KPG, KPGO

Вентиляційний вихід KPI, KPIO

Аератор WP, WPI

УНІВЕРСАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПОКРІВЛІ

Вентиляційний вихід KU, KUO

Універсальний аератор WPU

ПРОХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

Для металочерепиці

Для бітумної черепиці

Для керамічної і
цементно-піщаної черепиці

АКСЕСУАРИ

Манжет

Коминовий насад
NOKWK-2-0

Труба з’єднювальна
довжина 0,5м або 1м

Коминовий насад
NOALP-2-0

Коминовий насад
NOKWP-2-0

Перехідник
d=150 110, d=150 110

Коминовий насад
STKW-2-0

KRONO-PLAST – solidny partner
KRONO-PLAST є лідером у галузі виробництва дахових аксесуарів для вентиляції приміщення та покрівлі.
Наш досвід, помножений на досвід наших партнерів із цілої Європи, вагомі інвестиції в інновації та
вдосконалення продуктів, робить нас одними із найдосвідченіших і візійних виробників. Усі наші вироби
виготовляються із найкращих матеріалів згідно із високими стандартами ISO 9001 на сертифікованому
виробництві. Наша гарантія на продукцію є однією із найкращих в Європі. Щоб системно задовольнити
потреби покрівельної галузі, ми пропонуємо широку гамму рішень, які підходять до найрізноманітніших
покрівельних матеріалів та мають привабливу цінову пропозицію.
Авторизованим ТОП партнером на території України, являється компанія «БМ РУБІН».
Зверніться до нас і Ви відкриєте широкі можливості у вирішенні багатьох питань пов’язаних із
покрівельною вентиляцією.

ТОП-партнер в Україні

ТзОВ «БМ-Рубін»
тел./факс: +38 (032) 232-91-62
моб.: +38 (067) 322-01-71, +38 (096) 385-14-84
info@bm-rubin.com.ua
www.bm-rubin.com.ua

