V IL P E

Skandynawskie rozwiązania
wentylacyjne – przewody Ross
Czerpnia powietrza… i nie tylko
Przewody wentylacyjne Ross marki VILPE® – renomowanego fińskiego producenta wentylatorów dachowych, kominków wentylacyjnych i akcesoriów do innowacyjnych rozwiązań kompleksowej wentylacji domu – wykorzystywane są
głównie do systemów wentylacji przestrzeni pod podłogą.
Przewody Ross zapobiegają problemom powodowanym
przez wilgoć i radon. Ale mają także zastosowanie
jako czerpnie powietrza do kominków, saun i systemów
wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacyjne Ross są
tak zaprojektowane, aby przepływ powietrza odbywał się
praktycznie bez oporów, uniemożliwiając powstawanie
niebezpiecznych niedrożności przewodów. Głowica Ross
zabezpiecza cały system przed opadami atmosferycznymi,
a także szkodliwą aktywnością małych zwierząt. Długość
przewodu jest w pełni regulowana.
Zróżnicowane wymiary przewodu
pozwalają na bezpieczne i efektywne stosowanie go w systemach wentylacji wszystkich
typów budynków.
Przewody wentylacyjne
Ross są dostępne w trzech
rozmiarach: ø125, ø160
oraz ø200 mm. Odpowiedni
rozmiar należy dobrać zgodnie
z przepływem powietrza przez
przewód. Przewody Ross dostępne
są w sześciu kolorach, co umożliwia
dokonanie wyboru zgodnie z własnymi preferencjami lub
architekturą budynku. Każdy z elementów systemu może
być kupowany oddzielnie lub w dowolnym zestawie, skompletowanym według indywidualnej potrzeby.

kołnierz ścienny Ross ułatwiający prowadzenie przewodu
przez ścianę nawet w końcowym etapie procesu budowy.
Przewód wentylacyjny Ross, podobnie jak pozostałe produkty VILPE®, wykonany jest z wysokiej jakości mieszanki
polipropylenu (PP), odpornego na korozję atmosferyczną,
promieniowanie UV oraz nadającego się do recyklingu.
Materiał jest chemicznie obojętny i może być stosowany
w zakresie temperatur od –30 do +80°C, a czasowo od –40
do +120°C.
Firmy zainteresowane dystrybucją produktów VILPE®
zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Łatwiejszy montaż dzięki kołnierzowi ściennemu
Ross
Przewód wentylacyjny Ross jest łatwy w montażu,
zawiera głowicę, przewód pionowy, wkręty montażowe,
kolanko, pierścienie centrujące, instrukcję montażu oraz

Przewód wentylacyjny Ross/VILPE® jako przewód nawiewny
do kominka

VILPE® to 40 lat doświadczenia w projektowaniu
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i produkcji innowacyjnych rozwiązań wentylacji
dachowej i akcesoriów poprawiających jakość
połączeń wszelkich urządzeń dachowych z połacią
dachu. Wszystkie produkty są tak zaprojektowane,
aby sprostać wymaganiom najtrudniejszych
skandynawskich warunków klimatycznych. Posiadają
certyfikację gwarantującą najwyższą jakość i zgodność
z europejskimi wymaganiami. Wybór produktów VILPE®
to inwestycja na lata. Produkty obejmuje 20-letnia
gwarancja techniczna, w tym 10-letnia gwarancja
trwałości koloru.

