
Armourvent multi®

Cu Armourvent® Multi

Fără Armourvent® Multi

iKo Armourvent®
 multi este o ventilaţie de coamă, care oferă un sistem 

echilibrat de ventilaţie: 50% flux de aer la streaşină şi 50% flux de aer la coamă: un 

sistem performant folosit la şindrilele IKO pe majoritatea acoperişului. 

Un singur produs ce oferă soluţia pentru necesarul de ventilaţie al acoperişului!

100% SiStem De ventilAŢie PERMANENTĂ A ACOPERIŞULUI

100% sistem de
 ventilaţie echilibrat

Prelungeşte
durata de viaţă

a acoperişului
 



Bitumen Dakshingles 

IKO Sales Romania SRL
Membă a grupului IKO - Str. Mihai Viteazu F.N 507085 Hărman, Jud. Braşov-România - www.iko.be

Simplu şi estetic
Ventilaţia de coamă IKO ARMOURVENT® MULTI vă 
ofera un acoperiş estetic fără ventilaţii în planul 
acoperişului. Designul său deosebit constă într-un 
profil subţire dar foarte rezistent, asigurând o linie 
dreaptă şi puţin vizibilă pentru vârful acoperişului.

Protejaţi-vă casa !
IKO ARMOURVENT® MULTI a fost testat în condiţii 
meteorologice extreme pentru a asigura protecţia 
împotriva pătrunderii apei in interior. Membrana albă 
de mare densitate protejează împotriva pătrunderii 
apei şi insectelor.

Economie pe termen lung
Cu IKO ARMOURVENT® MULTI veţi economisi bani! 
Sistemul de ventilaţie vă protejează acoperişul 
împotriva problemelor create de condens.  

O mai bună izolaţie = costuri mai mici de întreţinere
O mai bună izolaţie = un mediu mai sănătos

 ARMOURVENT® MULTI ARMOURVENT® MULTI PLUS
DIMENSIUNI 6 m x 22,80 cm 6 m x 28,50 cm
FOLOSIT PENTRU IKO Monarch Monarch-Diamant
TIPUL DE ŞINDRILĂ Armourglass (Victorian) Diamant

DiamantShield
BiberShield
ArmourShield

  Superglass (-Biber)
Marathon Ultra Accessory (Cambridge)

PANTA ACOPERIŞULUI 15° - 60° 15° - 60°
ARIA DE VENTILAŢIE 275 cm²/m 275 cm²/m  

Doriţi un acoperiş estetic?
Doriţi o casă sanatoasă?
Doriţi un acoperiş sigur pentru orice vreme?
Doriţi toate acestea şi să economisiţi bani?

Armourvent® multi: PRELUNGEŞTE DURATA DE VIAŢĂ A ACOPERIŞULUI !
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Şindrile de coamă

Armourvent®  Multi

Astereala 
acoperişului

Decupaj in 
astereală
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