
ACCESORII  •  Ventilaţii

Ventilaţii

Avantajele Dumneavoastră:

•  Prelungesc durata de viaţă a şindrilelor şi a acoperişului

•  Sporesc confortul Dumneavoastră termic

•  Reglează umiditatea la nivelul acoperişului

•  Facilitează evacuarea excesului de căldură şi umiditate la 

nivelul acoperişului

•  Facilitează circulaţia aerului între termoizolaţie şi astereală

•  Previn deteriorarea structurii acoperişului

•  Permit răcirea acoperişului în sezonul cald

•  Previn formarea troienelor de gheaţă şi zăpadă după ninsoare

Ventilând acoperişul din şindrile 

bituminoase asiguraţi egalizarea 

temperaturii între faţa superioară 

şi inferioară. Structura acoperişului 

Dumneavoastră poate face faţă 

schimbărilor bruşte de temperatură. 

>>> Armourvent®  Multi Plus
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ACCESORII  •  Ventilaţii

•  IKO Armourvent® Multi

 sistemul de ventilaţie IKO Armourvent® Multi asigură 

acoperişului Dumneavoastră un aspect estetic deosebit datortită 

particularităţii montajului. Designul unic asigurat de profilul 

subţire dar rezistent permite realizarea de linii netede, drepte şi 

aproape invizibile. 

Instalarea uşoară 

şi rapidă asigură 

o economie 

considerabila de 

timp.

* Nu şi pentru IKO Armourvent® Special

Informaţiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.

Vă rugăm consultaţi pliantul informativ sau siteul oficial  www.iko.be pentru culorile produselor disponibile şi instrucţiunile de montaj.

•  IKO Armourvent® Ridge

 sunt create sa confere acoperișului 

linii drepte, graţie structurii interioare 

deflectoare previn infiltrarea apei de 

ploaie, a zăpezii, frunzelor sau insectelor.

Coamă dreaptă Coamă înclinată (*) •  IKO Armourvent® Standard

 piese de ventilaţie din material plastic ce asigură o ventilare eficientă

•  IKO Armourvent® Sanitary

 ideale pentru racordarea tubulaturilor de ventilaţie de la băi sau bucătării. Chiar şi pe 

timp ploios acest tip de ventilaţie asigură îndepărtarea umidităţii din încaperi.
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Ø A: 110 mm
Ø B: 100 mm
Ø C: 70 mm
Ø D: 50 mm

Pazie

Armourvent® 

Multi

Armourvent® 

Multi Plus

Armourvent® 

Ridge

Armourvent® 

RidgePlus

Dimensiuni 6 m x 22,80 cm 6 m x 28,50 cm 122 x 22,9 cm 122 x 27,9 cm

Folosite pentru 

şindrilele 

bituminoase 

tip IKO

Armourglass 
(Victorian)
Monarch

Monarch-Diamant
Cambridge Xpress

Skyline
ArmourShield/ Diamant(-Shield)

StormShield/BiberShield
Superglass(-Biber)

Quick Ridge

Armourglass 
(Victorian)
Monarch

Monarch-Diamant
Cambridge Xpress

Skyline
ArmourShield/ Diamant(-Shield)

StormShield/BiberShield
Superglass(-Biber)

Quick Ridge

Panta acoperişului 15° - 60° 15° - 60° 27° - 63° 27° - 63°

Suprafaţa piesei de 
ventilaţie

275 cm2/m 275 cm2/m 258 cm2/m 258 cm2/m

Cantitate/cutie 1 1 10 10

(* Valori medii înregistrate)

Multi Mu

+ 120 x     (50 mm)

Armourvent® 

Standard

Armourvent® 

Special

Armourvent® 

Sanitary

Dimensiuni 43 x 45 x 11 cm 37 x 40 x 7,5 cm

Suprafaţa piesei 

de ventilaţie
322 cm2/buc. 30 cm2/buc. 90 cm2/buc.

Culori Negru, Maro Negru, Roşu Negru

(* Valori medii înregistrate)

•  IKO Armourvent® Special

 este o ventilaţie confecţionată din aluminiu cu un design aparte care o face greu 

de observat pe acoperiș. Aluminiul acoperit cu un strat special de vopsea conferă 

durabilitate, structura interioară deflectoare previne pătrunderea păsărilor, insec-

telor, zăpezii și apei.
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