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Accesorii IZI®

Șemineu cu ventilație pentru
sistemele modulare IZI
®

Elementele de bază ale
sistemului de ventilație sunt
șemineurile de ventilație
montate pe suprafața
acoperișului.
Totuși - pentru a atinge
gradul maxim de
funcționalitate - trebuie
să se utilizeze un produs
special proiectat pentru
tipul de acoperiș. Acesta
va permite optimizarea
funcționalității produsului.
Pentru lucrările realizate
din țigle din table modulară
IZI® avem în oferta noastră
șemineuri specializate.
Acestea sunt fabricate din
materialele sintetice și nu
sunt supuse coroziunii, iar
setul de accesorii asigură
o instalare etanșă și sigură
a șemineului pe suprafața
acoperișului. Construcția
șemineurilor asigură un
tiraj eficient al coșului de
fum. Sunt disponibile și
accesorii: treceri pentru
antenă și guri de ventilație.
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Oferta noastră cuprinde
șemineuri de ventilație și
în varianta cu jgheabul
special profilat, care
permite evacuarea
condensului către suprafața
acoperișului, protejând
astfel întreg sistemul
împotriva surplusului de
umiditate din canalele de
ventilație.

!

Coloristica este foarte variată, permițând
alegerea unei nuanțe care să corespundă
nuanței acoperișului.

Adițional, vă oferim
șemineuri de ventilație
dedicate și pentru alte
tipuri de acoperișuri din
oferta noastră.

RAL 3009

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9007

!
Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.
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Comunicația de acoperiș
pentru sistemele modulare IZI

®

Comunicația de acoperiș
este un element din
dotarea acoperișului
care permite accesul
facil la coșuri, sistemele
de ventilație și antene.
Accesul este posibil în
orice anotimp, chiar și
dacă zăpada se depune
și rămâne pe acoperiș.
După instalarea sistemului
de comunicație pentru
acoperiș dispare și grija
deteriorării mecanice a
tablei, ceea ce este foarte
important în cazul țiglei
modulare IZI®.
Pentru sistemele modulare
de țiglă IZI® am pregătit
un sistem dedicat de
comunicație care include
trepte și scări de acoperiș
precum și bariere de
zăpadă.

Elementele componente
ale sistemului au fost
optimizate special pentru
utilizarea pe acoperișurile
executate din țigle
modulare de tablă IZI®.
Acestea sunt fabricate
din tablă de oțel de foarte
bună calitate, zincat și
vopsit cu pulberi în câmp
electrostatic. Garantăm
utilizarea pentru mai mulți
ani a produsului, fără
necesitatea de vopsire sau
completare a defectelor
cauzate de coroziune.
Construcția rezistă la
rafalele puternice de vânt,
iar suprafața anti-alunecare
cu elemente special
proiectate asigură protecția
împotriva depunerii zăpezii
sau a gheții.

Paleta de culori a sistemului de comunicație
este oferită în aceleași nuanțe ca și cea
a țiglelor din tablă IZI®, ceea ce permite
optimizarea esteticii acoperișului.
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RAL 8004

RAL 8017
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!
Tehnologia de imprimare
nu permite redarea exactă
a culorilor, din această
cauză culorile mai sus
menţionate trebuie tratate
orientativ.

În setul fiecărui suport pentru IZI® sunt incluse
suplimentar – 2buc. distanțiere, realizate din aluminiu
turnat sub presiune, cu orificii de montaj, și un
strat aderent de butil pentru etanșare, care elimină
necesitatea de utilizare a unui etanșant pentru
acoperiș, care ar trebui utilizat la fiecare orificiu de
montaj din tabla metalică). Pentru montaj trebuie
utilizate șuruburi cu o lungime de minim 50 mm
(standard 55 mm).
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