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АКСЕСОАРИ  •   Oтдушници

Oтдушници

Вашите предимства:

•  Удължете живота на Вашият покрив и на Вашите шингли
•  Подобрете Вашият житейски комфорт
•  Регулира влажността във Вашият покрив
•  Позволява на излишната топлина и водни пàри да 

напуснат покрива
•  Позволява на въздухът да циркулира между изолационния 

материал и покривната основа
•  Предпазва покривната конструкция от влага
•  Охлажда покрива в горещи атмосферни условия
•  Предотвратява ледени натрупвания след снеговалеж

Вентилирането на покривните 
шингли ще изравни температурата 

на покрива от двете му страни - 
вътрешна и външна. Това ще позволи 

на Вашият покрив да бъде по-
устойчив към внезапни температурни 

промени.

>>> Armourvent®  Multi Plus
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Забележка: IKO си запазва правото да променя информацията без предупреждение. 
За точна справка по цветовата~ гама на продуктите се обърнете към www.iko.be или актуални брошури.

АКСЕСОАРИ  •   Oтдушници

•  IKO Armourvent® Multi
 Вентилационната система IKO Armourvent® Multi е конструира-

на така, че да е незабележима на покрив от битумни керемиди. 
Уникалният дизайн се състои от тънък, но изключително здрав 
профил, който осигурява гладка, изправена и естетичеки 
издържана 
покривна линия. 
Бързият и лесен 
монтаж спестява 
време и пари.

•  IKO Armourvent® Ridges
 са проектирани да осигурят гладка и права 

покривна линия; благодарение на тяхната 
вътрешна преградна система предпазват 
от дъжд, сняг, листа и насекоми.

било ребро

скат
* не важи за IKO Armourvent®  Special

Armourvent® 

Multi
Armourvent® 

Multi Plus
Armourvent® 

Ridge
Armourvent® 

RidgePlus

Размери 6 м x 22,80 см 6 м x 28,50 см 122 x 22,9 см 122 x 27,9 см

Използва се за 
шингли “ИКО”

Armourglass 
Victorian
Monarch

Superglass/-Biber
Diamant/-Shield

Oxford
Armour-/Bibershield

Monarch/-Diamant
Marathon Ultra  (Cambridge HD)

Armourglass 
Victorian
Monarch

Superglass/-Biber
Diamant/-Shield

Oxford
Armour-/Bibershield

Monarch/-Diamant
Marathon Ultra  (Cambridge HD)

Наклон на покрива 15° - 60° 15° - 60° 27° - 63° 27° - 63°

 Вентилационна площ 275 см²/м 275 см²/м 258 см²/м 258 см²/м

Брой/кутия 1 1 10 10

(* Регистрирани средни 
стойности)

+ 120 x     (50 мм)

•  IKO Armourvent® Standard
 са пластмасови и с голям размер, който осигурява голяма 

вентилационна площ; те са проектирани с уникална ъглова 
решетка, предпазваща от гнездене на птици.

•  IKO Armourvent® Special
 са алуминиеви и конструирани така че да са едва забележи-

ми на покрив от битумни керемиди. Алуминият и специал-
ното защитно покритие ги прави дълговечно решение; тях-
ната проектирана под наклон решетка предпазва от птици, 
насекоми, сняг 
и вода. На раз-
положение са 
няколко цвята.

Armourvent® 

Standard
Armourvent® 

Special

Размери 43 x 45 x 11 см 37 x 40 x 7,5 см

 Вентилационна 
площ 322 cm²/бр. 30 cm²/бр.

Цвят Черен, Кафяв Черен, Зелен,  Червен

(* Регистрирани средни 
стойности)




