
Armourvent®  Multi Plus

Wywietrzniki

Wentylacja dachu z gontów wyrównuje 
temperaturę pomiędzy zewnętrzną i 

wewnętrzną warstwą. Twoja konstrukcja 
dachu będzie wtedy w stanie 

wytrzymać nagłe zmiany temperatury. 

AKCESORIA  •  Wywietrzniki

Zalety:

•  Przedłuża żywotność twojego dachu i gontów 
•  Zwiększa komfort życia 
•  Pozwala na ucieczkę nadmiaru ciepła i pary wodnej z dachu 
•  Pozwala na cyrkulację powietrza między izolacją a poszyciem dachu 
•  Zapobiega uszkodzeniu konstrukcji dachu przez wilgoć 
•  Chłodzi dach w czasie upałów 
•  Zapobiega powstawaniu zapór lodowych po opadach śniegu
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•  IKO Armourvent® Multi
 system wentylacji zapewnia efekt jednolitego dachu bez 

widocznych dodatkowych elementów. Unikalna konstrukcja 
składa się z cienkiego, ale ekstremalnie wytrzymałego profilu 
zapewniającego gładką, prostą i praktycznie niewidoczną linię 
dachową.

•  IKO Armourvent® Ridge
 są zaprojektowane tak, aby zapewnić prostą linię dachu; 

wewnętrzny system przegród chroni przed deszczem, 
śniegiem, liśćmi i owadami.

AKCESORIA  •  Wywietrzniki
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Kalenica Naroża (*)

Okap

Armourvent® 

Multi
Armourvent® 

Multi Plus
Armourvent® 

RidgePlus

Wymiary 600 x 22,80 cm 600 x 28,50 cm 122 x 27,9 cm

Używany dla rodzaju 
gonta IKO

Armourglass PLUS
(Victorian PLUS)

Monarch

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

(Superglass-Biber) 
Superglass

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

(Superglass-Biber) 
Superglass

Nachylenie połaci dachu 15° - 85°(*) 9,5° - 90°(*) 15° - 45°

 Powierzchnia otworów 
wentylacyjnych 275 cm²/m 275 cm²/m 258 cm²/m

Ilość/karton 1 1 10

(*) W zależności od rodzaju gontu i sposobu aplikacji. 
      Dla nachylenia dachu większego lub równego 4 stopnie metodą podgrzewania palnikiem.

+ 120 x     (50 mm)

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z naszym katalogiem lub stroną internetową 
www.iko.be/pl, aby uzyskać informacje o dostępnych kolorach gontów i wskazówki na temat poprawnej aplikacji.



Armourvent®  Standard

Wywietrzniki

AKCESORIA  •  Wywietrzniki

Wentylacja dachu z gontów wyrównuje 
temperaturę pomiędzy zewnętrzną i 

wewnętrzną warstwą. Twoja konstrukcja 
dachu będzie wtedy w stanie 

wytrzymać nagłe zmiany temperatury. 

Zalety:

•  Przedłuża żywotność twojego dachu i gontów 
•  Zwiększa komfort życia 
•  Pozwala na ucieczkę nadmiaru ciepła i pary wodnej z dachu 
•  Pozwala na cyrkulację powietrza między izolacją a poszyciem dachu 
•  Zapobiega uszkodzeniu konstrukcji dachu przez wilgoć 
•  Chłodzi dach w czasie upałów 
•  Zapobiega powstawaniu zapór lodowych po opadach śniegu
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AKCESORIA  •  Wywietrzniki

•  IKO Armourvent® Standard
 to plastikowe i wielkogabarytowe otwory wentylacyjne 

zapewniające wysoki stopień wentylacji

•  IKO Armourvent® Special
 to otwory wentylacyjne z tworzywa sztucznego zaprojektowane 

w taki sposób, aby były ledwo zauważalne na dachu gontowym. 
Specjalna ochrona powłoka sprawia, że są trwałym rozwiązaniem; 
ich nachylona przegroda wewnętrzna chroni przed elementami 
zewnętrznymi, takimi jak ptaki, owady, śnieg i woda.

•  IKO Airhawk Turbinevent
 do wentylacji dużej powierzchni dachu.  

Cała konstrukcja aluminiowa. 

Armourvent® 

Standard
Airhawk

Turbinevent

Wymiary 43 x 45 x 11 cm  = 30,48 cm  = 35,56 cm

 Powierzchnia 
wentylacji 322 cm²/szt. 613 cm²/szt. 852 cm²/szt.

Kolor Brązowy, Czarny
Czarny, Brązowy, 

Szary
Szary

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z naszym katalogiem lub stroną internetową 
www.iko.be/pl, aby uzyskać informacje o dostępnych kolorach gontów i wskazówki na temat poprawnej aplikacji.


