Domová a strešná technika

Výrobca s kompetenciou

Dopytový formulár
Typ:
Hrebeňový vetrák jednostranný

Vyrobené v
Nemecku

Hrebeňový vetrák obojstranný
Vzhľad hrebeňového vetráka
Materiál:
Prírodný hliník

Odvetranie
hrebeňom strechy

Hliník antracitovej farby
Hliník sépiovohnedej farby
Hliník tehlovočervenej farby
Zinok
Meď
Zvláštne farby na požiadanie:
Dĺžka:
bm

POZOR: Dodávka v dvojmetrových kusoch.

So srdečným odporúčaním:

Príslušenstvo:
Hlavy

ľavá

Spojka

každé dva metre sa vyžaduje jeden spoj

pravá
Súprava (súpravy)

Adresa zákazníka/pečiatka:

Hrebeňový vetrák

Firma

Názov

Ulica
SAREI – Domová a strešná technika s. r. o.
Mittelbacher Str. 12
092 24 Chemnitz

PSČ/Mesto/Krajina

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

Vzhľad hrebeňového
vetráka

SAREI:

Výrobca s kompetenciou

Typy

Cirkulácia vzduchu!?

Hrebeňový vetrák jednostranný

Osvedčený Hrebeňový vetrák SAREI sa vyznačuje
vynikajúcou cirkuláciou vzduchu, ochranou pred vonkajšími
poveternostnými vplyvmi a dlhou životnosťou.

Technické údaje:
Materiál:
- dvojvrstvový hliník –
polyesterové lakovanie
- prírodný hliník
- titánový zinok
- meď

Dobrá cirkulácia vzduchu zvyšuje stálosť strechy, keďže
je odvádzaná vlhkosť, a nepredstavuje už teda žiadne
nebezpečenstvo pre trámy a tepelnú izoláciu.
Výnimočná konštrukcia poskytuje ochranu hrebeňových
vetrákov pred dažďom a snehom. Dokonca aj
vo veterných ročných obdobiach zostávajú listy, hmyz
a snehové vločky vonku.

Montážne pokyny

2

Farba:
Vetrací prierez:
cca 85,5 cm²/bm

Hrebeňový vetrák obojstranný

dostupné v antracitovej,
tehlovočervenej
a sépiovohnedej farbe,
na požiadanie v ostatných
farbách

4

5

3

6

1

Sklon strechy:
vhodné pre všetky strechy
s minimálnym sklonom od 15°

Hrebeňový vetrák SAREI dodatočne ponúka opticky
vyhovujúce zakončenie strechy.

Dodávaná dĺžka:
2 metre

dobrá cirkulácia vzduchu

Vetrací prierez:
cca 170 cm²/bm

účinná ochrana proti poveternostným vplyvom

Vzhľad hrebeňového vetráka

Použitie:

1

Tesniaci pásik (bridlicová krytina)

vhodné pre bridlicové krytiny
a živicové šindle

2

Uzavretá náveterná strana

Prídavné prvky:

3

Zadné vetranie podkrovia

4

Ochrana proti hmyzu

5

Zábrana proti snehu

6

Pripevnenie pomocou klampiarskych skrutiek

použitie poveternostne trvale odolných materiálov
bez znečistenia vetracích otvorov prachom
alebo hmyzom
dodávané v rôznych vyhotoveniach a farbách

hlavice, spájacie súpravy

Vetrací prierez:
cca 85,5 cm²/bm

Za riadne a odborné upevnenie hrebeňových vetrákov na strechu nesie zodpovednosť koncový
používateľ, nie výrobca alebo predajca!

