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Fóliagyûrû papírsablonnal
Durovent alapcserép
Belsõ csõ
Durovent csõcsatlakozó
Szûkítõidom
Csatornaszellõzõ feltét
Esõvédõ sapka csatornaszellõzõhöz
Helyiség-kiszellõztetõ feltét
Esõvédõ sapka helységkiszellõzõhöz
Antennaátvezetõ feltét
Füstgázkivezetõ feltét
(AK 116, AK 128)
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Durovent csõcsatlakozó 40 cm-es
elhúzást tesz lehetõvé a tetõtérben.
Szûkítõidom lehetõvé teszi a
100mm-nél kisebb átmérõjû
gépészeti elemekhez történõ csatlakozást.

Durovent csõcsatlakozó és
Szûkítõidom opcionálisan
megvásárolható termékek, nem
képezik az egységek részét.

Durovent tetõáttörések egységei

Durovent csatornaszellõzõ-egység
Az épületek függõleges szennyvízcsatornáinak esõbiztos átvezetésre és kiszellõzésére szolgál.
Az áttörés merõleges a tetõ síkjára, így
az átvezetés mindig kör keresztmetszetû.
Tartozéka a fóliagyûrû-szett.

Durovent helyiség-kiszellõztetõ egység
Alkalmazásával, az ablakkal nem rendelkezõ helyiségek kiszellõztetése is megoldható. A lezáró sapka egyedi kialakítása által a párakicsapódásból keletkezõ víz elvezetése is megoldott.
A tartozékként hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés tökéletesen vízhatlan.

Durovent antennakivezetõ-egység
Beépítése lehetõvé teszi a kör keresztmetszetû tartók esõbiztos átvezetését
a tetõfedésen.
A kúp alakú rész különbözõ magasságban történõ elvágásával a kivezetõ nyílás átmérõje igény szerint változtatható.

Durovent füstgázkivezetõ-egység
Gázfûtésû kazánok kettõs falú kéménycsövének biztonságos átvezetésére
szolgál.
Egyformán felhasználható a különbözõ
gázkazán-gyártók gázkéményeihez.

Fóliagyûrû beépítése sablon segítségével

A Fóliagyûrû pozícionálását papírsablon segíti. Helyezze a sablont a tetõlécre.

A Fóliagyûrût peremmel felfelé fûzze
a tetõfóliára, majd pattintsa össze.

Szerelje össze az alapcserepet a belsõ csõvel. A belsõ csövet kívülrõl kell az
alapcserépbe helyzeni és ügyelni kell peremének pontos illeszkedésére. Az
alapcserepet és belsõ csövet összeillesztésük után együttesen kell a tetõn elhelyezni. A belsõ csõ minden esetben merõleges a tetõsíkra. Ennek elõnye, hogy
a hõszigetelés a legkisebb mértékben kerül megszakításra. Antennaátvezetõ és
Füstgágkivezetõ esetén a belsõ csõ nem kerül beépítésre.

Durovent csatonaszellõzõ beépítése

A feltétek elhelyzése minden esetben
megegyezik: a kívánt elemet rá kell
pattintani az alapcserépre, majd függõleges helyzetbe kell állítani. Az átvezetett elemek (pl.: gázkémény, antennatartó) külön rögzítést igényelnek.

Az antennaátvezetõ kúposan kerül kialakításra, így fémfûrész segítségével
tetszõleges átmérõjûre vágható 22
és110 mm között. Az elemek oldalán
nyíl jelöli a taréjgerinc irányát a különbözõ hajlásszög-tartományokban.

Esõvédõ sapkák elhelyezése

Az esõvédõ sapkákat pattintással kell a helyükre illeszteni.

TETÔ
RENDSZER
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891
Telefax: (88) 425-012
Területfelelõsi rendszer:
1. Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Vas megye
Veszprém megye
Fejér megye
Pest megye (nyugat)
Budapest (Nyugat)

(88)590-873

2.

Zala megye
Somogy megye
Baranya megye
Tolna megye
Bács-Kiskun megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye (Dél)

3.

Csongrád megye
(88)590-875
Békés megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye

4.

Nógrád megye
Pest megye (Észak-kelet)
Budapest (Dél)
Budapest (Észak-kelet)

Szállítás központi fax:

(88)590-874

(88)590-876

(88)580-342

E-mail: infohu@bramac.com
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