Ház- és tetőtechnika

Gyártó kompetenciával

Ajánlatkérő nyomtatvány
Típus:
Egyoldalú oromszellőzés

Made in Germany

Kétoldalú oromszellőzés
Oromszellőzés kialakítása
Anyag:
Alumínium – natúr

Oromszellőzés

Alumínium – antracit
Alumínium – szépiabarna
Alumínium – téglavörös
Cink
Réz
Különleges színek kérésre:
Hosszúság:
folyóméter
FIGYELEM: Szállítás csak 2 m-es darabokban.

Baráti ajánlással:

Tartozékok:
Fejelemek

bal

Összekötő

2 m-enként egy összekötő szükséges

jobb
Készlet(ek)

A vevő címe / bélyegző:

Oromszellőzés

Vállalat

Név

Utca
SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH
Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Irányítószám / Település / Ország

Fax: +49 (0)371 - 84243-19

E-mail: sarei@sarei.de

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0
Fax: +49 (0)371 - 84243-19
Internet: www.sarei.de
E-mail: sarei@sarei.de

Oromszellőzés kialakítása

SAREI:

Gyártó kompetenciával

Légkeringés!?

Típusok
Egyoldalú oromszellőzés

A bevált SAREI oromszellőzés kiváló légkeringésével, az
időjárás hatásaival szembeni védelmével és hosszú élettartamával emelkedik ki.

Műszaki adatok:
Anyag:
- alumínium - kétrétegű
poliészter lakkozás
- natúr alumínium
- titán cink
- réz

A jó légkeringés hatására megnő a tető élettartama,
miközben levezetődik a nedvesség, ami által az már nem
jelent veszélyt a faszerkezetre és a hőszigetelésre nézve.
Különleges szerkezete révén védi az oromszellőzést az eső
és a hó ellen. Erősen szeles évszakokban a levelek, a
rovarok és a hópelyhek kívül maradnak.

Szerelés - Felhívások
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Szín:
Szellőző keresztmetszete:
kb. 85,5 cm² / folyóméter

Kétoldalú oromszellőzés
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antracit, téglavörös és
szépiabarna színekben
kapható; más színek kérésre
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A tető dőlésszöge:
minden tetőhöz alkalmas,
amelynek minimum
dőlésszöge 15°

A SAREI oromszellőzés ezenkívül optikailag vonzó
tetőlezárást tesz lehetővé.

Szállítási hossz:
2 méter

jó légkeringés

Szellőző keresztmetszete:
kb. 170 cm² / folyóméter

hatékony védelem az időjárás ellen

Oromszellőzés kialakítása

Alkalmazás:

1

Tömítő csíkok (palaburkolatok esetén)

palaburkolatokhoz és
bitumenzsindelyekhez alkalmas

2

Zárt időjárásoldal

Kiegészítő elemek:

3

A tetőtér hátsó szellőzése

4

Rovarok elleni védelem

5

Hógátló

6

Rögzítés bádogcsavarokkal

időjárásálló anyagok tartós használata
a szellőzőnyílásokon keresztül nem kerülnek be
szennyeződések a por és a rovarok által
különböző kivitelekben és színekben szállítható

Fejelemek, összekötő készletek

Szellőző keresztmetszete:
kb. 85,5 cm² / folyóméter

Az oromszellőzés tetőre való rendeltetésszerű és szakszerű rögzítéséért a végfelhasználó vállalja
a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

