
Iemesli, kāpēc izvēlēties EVO ventilācijas sistēmu
- Piemēroti visiem jumta segumiem - jāizvēlas tikai atbilstošais jumta profila pieslēgums.

- Iespēja pielāgot izvadus dažādiem jumta slīpumiem. 0°- 50°
- Aprīkots ar līmeņrādi vieglākai un precīzākai izvada montāžai. Pēc nolīmeņošanas tas ir jānoņem!

- Slēptas stiprinājuma skrūves.
- Viegla un ātra montāža. Wirplast ventilācijas izvadi ir izstrādāti pēc “dari pats” tehnoloģijas.

Pieejamie produkti

Ventilācijas izvads neizolēts
Ventilācijas izvads izolēts
Ventilācijas izvads ar elektrisko ventilatoru

Ventilācijas izvads neizolēts
Ventilācijas izvads izolēts
Ventilācijas izvads ar elektrisko ventilatoru

Materiāls: augstas kvalitātes PP plastmasas maisījums ar 
UV stabilizētāju, izturīgs pret atmosfēras ietekmi

Papildus gaisa ieplūde,
pateicoties horizontālajām atverēm

KLIK
montāžas
tehnoloģija

Izolēts ar 
putupolistirolu

Kondensāta
novadīšana

Pareiza gaisa plūsma,
nesašaurinot ventilācijas
kanālu

Slēptas
stiprinājuma skrūves

Aprīkots ar līmeņrādi
vieglākai izvada 
montāžai

KANĀLI
KONDENSĀTA
NOVADĪŠANAI

Pogas sānos - ērtai torņa
noņemšanai, veicot 
ventilācijas kanālu
apkopi

Mēs bieži neesam informēti, ka mitrums ir 
visuresošs gaisa elements. Ja telpā tā ir 
vairāk nekā nepieciešams, pret to 
jāizturas kā pret piesārņotāju un tā 
pārpalikums jānovada ar ventilāciju. 
Izplūstošajam gaisam saskaroties ar 
zemāku āra temperatūru, uz ventilācijas 
izvada iekšējām sienām var parādīties 
kondensāts, izraisot ventilācijas kanālu 
mitrumu, kas būtiski palielina pelējuma un 
sēnīšu veidošanās risku.

Kondensāta veidošanās risks ir vislielākais 
ziemas periodā, kā arī visu gadu 
ekspluatējot telpas, kurās rodas liels ūdens 
tvaiku daudzums, piemēram, vannas 
istabās vai virtuvēs. Lai atrisinātu šo 
problēmu, esam izstrādājuši izvadus ar 
lieljaudas kanāliem, kas nodrošina 
optimālu kondensāta novadīšanu ārpus 
ventilācijas izvada.

JAUNA SISTĒMA

JAUNA SISTĒMA

IZMĒRU
DIAMETRI

Ventilācijas izvads
izolēts

Ventilācijas izvads
ar elektrisko ventilatoru

Ventilācijas izvads
ar mehānisko ventilatoru

Ventilācijas izvads
neizolēts

> Visi ventilācijas izvadi pieejami pilnā montāžas komplektācijā (tornis, pieslēgums, skrūves).

EVO sistēmā pilnībā visi produkti (arī neizolētie) ir aprīkoti ar 24 lieljaudas kanāliem,
kas nodrošina optimālu kondensāta novadīšanu ārpus ventilācijas izvada!



VENTILĀCIJAS IZVADI

Sistēma, kas būvēta pilnībā no jauna
Dažādi pieslēgumiKondensāta novadīšana

Aprīkots ar līmeņrādi vieglākai izvada montāžai

Slēptas stiprinājuma skrūves

Pareiza gaisa plūsma, nesašaurinot ventilācijas kanālu

Pogas sānos - ērtai torņa noņemšanai,
veicot ventilācijas kanālu apkopi

Papildus gaisa ieplūde, pateicoties horizontālajām atverēm

JAUNUMS

JAUNA SISTĒMA

Wirplast rūpnīcas oficiālais pārstāvis LATVIJĀ

Zvani! +371 67395151
Raksti! info@vinteko.lv

Brauc ciemos! Krūzes iela 3, Rīga

www.vinteko.lv

Plaknes ventilācijas Solārie pieslēgumi Antenas izvadi Kanalizācijas izvadi

Sortimentā pieejami arī:

Metāla dakstiņu jumtiem

Bezazbesta šīfera jumtiem

Trapecveida jumtiem

Bitumena šindeļu jumtiem Bitumena šindeļu jumtiem

Valcprofila jumtiem

Māla dakstiņu jumtiem

Betona dakstiņu jumtiem

Visa veida jumtu profiliem

STANDARD NORMAL PERFEKTA TILE UNIWERSAL

Komplektējošie aksesuāri:

 

Pelēka 
RAL 704601 Brūna 

RAL 801702 Grafīta RAL 702403 Sarkana 
RAL 300904 Zaļa  

RAL 602005

Melna 
RAL 900506 Ķieģeļsarkana

RAL 800407 Antracīta
RAL 702108 Tumši brūna

RAL 801910 Antracīta pelēka
RAL 701612

Pieejamās krāsas:

Pieslēgumi visiem jumtu segumiem:

Blīvējums
pārejai caur plēvi

Kondensāta
savācējs

Reduktors

Saņem jau šodien - populārākās preces pieejamas noliktavā!

Komplektējošie aksesuāri nodrošina drošu un hermētisku montāžu.

Elastīga
savienojuma caurule

KLIK
montāžas
tehnoloģija


