
pŘíslUŠenství  •  Odvětrávače

Odvětrávače

vaše výhody:

•  Prodlužuje životnost vaší střechy 
•  Zvyšuje komfort vašeho bydlení
•  Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
•  Prodlužuje životnost šindelů
•  Snižuje vlhkost ve vaší střeše
•  Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
•  Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
•  Ochlazuje střechu v horkých dnech

Ventilací se vyrovná teplota 
vně i uvnitř střechy. 

Vaše střešní konstrukce bude 
potom schopna odolávat náhlým 

změnám teplot.

>>> Armourvent®  Multi Plus
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•  IKO armourvent® multi
 větrací systém IKO Armourvent Multi vám nabízí báječnou 

střechu bez viditelných zařízení na jejím povrchu. Jedinečný 
design je tvořen tenkým, avšak ultra-silným profilem, který je 
téměř neviditelný a zajišťuje hladkou a přímou střešní linii. 

•  IKO armourvent® ridge
 je navržen k odvětrání hřebenů a nároží. Díky 

jejich vnitřímu systému šikmých lamel, brání 
vniknutí deště, sněhu, listí a hmyzu.

hřeben nároží (*) •  IKO armourvent® standard
 jsou plastové a velkorozměrové odvětrávače umožňující vysoký stupeň ventilace. 

•  IKO armourvent® sanitary
 je ideálním odvětrávačem pro vaši koupelnu či kuchyň. I když prší, tento odvětrávač 

odvede vlhkost z místnosti. 
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Ø A: 110 mm
Ø B: 100 mm
Ø C: 70 mm
Ø D: 50 mm
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Ridge
armourvent® 

RidgePlus

Rozměry 6 m x 22,80 cm 6 m x 28,50 cm 122 x 22,9 cm 122 x 27,9 cm

Vhodné pro 
šindele IKO
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Sklon střechy 15° - 60° 15° - 60° 27° - 63° 27° - 63°

 Odvětrávací plocha 275 cm²/m 275 cm²/m 258 cm²/m 258 cm²/m

Počet/balení 1 1 10 10

+ 120 x     (50 mm)

armourvent® 

Standard
armourvent® 

Special
armourvent® 

Sanitary

Rozměry 43 x 45 x 11 cm 37 x 40 x 7,5 cm

 Odvětrávací plocha 322 cm²/ks. 30 cm²/ks. 90 cm²/ks.

Barva Černá, Hnědá Červená, Zelená, Černá Černá

•  IKO armourvent® special
 jsou oblíbené hliníkové odvětrávače vyrobené tak, aby působily na střeše 

nerušivým dojmem. Kombinace hliníku a speciálního nátěru nabízí trvalé 
řešení. Jejich vnitřní systém šikmých lamel brání proti vniknutí ptákům, 
hmyzu, sněhu a vodě. Jsou k dispozici v několika barvách.


