
nawiewniki i kratki

480

opis
Okap zewnętrzny dla nawiewników  ISOLA HY, AIRA HY, ISOLA 2, mocowany do stolarki okiennej przy pomocy wkrętów 
(3x). Szerokość 400mm, wysokość 23mm, głębokość 12 mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostęne są kolory  
z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary,  
9011 czarny, 8004 Sipo.

opis
Okap zewnętrzny dla nawiewników Mini ESEA, VM-G, mocowany do stolarki okiennej przy pomocy wkrętów (2x).  
Szerokość 295mm, wysokość 20mm, głębokość 8 mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostęne są kolory z palety RAL:  
1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 
Sipo.

opis
Łącznik akustyczny – z wytłumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy  
stolarką, a nawiewnikami ISOLA HY. Szerokość 420mm, wysokość 45mm, głębokość 24mm. Kolor podstawowy: biały.  
Na życzenie dostęne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb,  
7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

opis
Łącznik akustyczny z wytłumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy stolarką,  
a nawiewnikami ISOLA 2. Szerokość 422mm, wysokość 45mm, głębokość 24mm. Kolor podstawowy: biały.  
Na życzenie dostęne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb,  
7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

opis
Łącznik akustyczny z wytłumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy stolar-
ką, a nawiewnikami Mini ESEA. Szerokość 305mm, wysokość 36mm, głębokość 30mm.Kolor podstawowy: biały.  
Na życzenie dostęne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 
 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

opis
Okap zewnętrzny akustyczny z wytłumieniem z pianki melaminowej dedykowany dla nawiewników ISOLA HY, AIRA HY, 
ISOLA 2. Obudowa wykonana z aluminium (anodyzowane lub lakierowane na biało). Szerokość 395mm, wysokość 35mm, 
głębokość 45mm.

opis
Okap zewnętrzny akustyczny z wytłumieniem z pianki melaminowej dedykowany dla nawiewników Mini ESEA Obudowa 
wykonana z aluminium (anodyzowane lub lakierowane na biało). Szerokość 295mm, wysokość 35mm, głębokość 45mm.

opis
Czerpnia ścienna do montażu na zewnątrz, wyposażona w króciec o średnicy 100 lub 125mm (GAP), 125mm (GAPM).  
Wymiary 150x150x20mm. Kolor podstawowy biały, na życzenie dostępne są kolory z palety RAL nr 1013, 7011, 8004, 9011.

opis
Metalowy odcinek kanału o średnicy 100 lub 125 mm i długości 300mm przeznaczony do montażu z nawiewnikami  
ściennymi typu EM.

opis
Tłumik akustyczny o średnicy zewnętrznej 125mm i długości 200 mm wykonany z pianki melaminowej, przeznaczony  
do montażu wewnątrz metalowego kanału MMM 125 mm.

opis
Moduł wytłumiający montowany wewnątrz króćca wylotowego wybranych kratek ALIZE AUTO, wykonany z polistyrenu  
oraz pianki melaminowej, stosowany w celu zwiększenia izolacji akustycznej kratek o ok. 4 dB.

opis
Moduł wytłumiający montowany wewnątrz króćca wylotowego wybranych kratek ALIZE HYGRO wykonany z polistyrenu 
oraz pianki melaminowej, stosowany w celu zwiększenia izolacji akustycznej kratek o ok. 4 dB.
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opis
Tłumik kanałowy do kratek ALIZE HYGRO wykonany z polistyrenu i pianki melaminowej. Długość 100mm. Średnica 125mm.

opis
Prowadnica montażowa do kratek ALIZE AUTO TC wyposażonych w przełącznik sznurkowy.  
Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie przełącznika sznurkowego w przypadku montażu  
kratki w suficie. Wymiary w [mm].

opis
Przycisk ścienny 230V, podtynkowy, przeznaczony dla kratek ALIZE o dwóch stopniach wydajności, wyposażonych w moduł  
opóźnienia czasowego (30 min) uruchamiany elektrycznie.

opis
Króćce przyłączeniowe do montażu z kratkami wywiewnymi ALIZE AUTO wyposażone w uszczelkę gumową. 

Dostępne średnice: 99, 116, 125, 160 mm.

opis
Króćce przyłączeniowe (adaptery) przeznaczone do montażu z kratkami wywiewnymi ALIZE AUTO wyposażone w uszczelkę  
gumową. Stosowane w przypadku zabudowy kratek w suficie podwieszanym. Dostępne wielkości MAP-P: 125/80mm L=100mm, 
125mm L=100mm, 100mm L=100mm (tylko do współpracy z ALIZE AUTO 15-90 m3/h). Dodatkowo kanał dystansowy MAN-D 
125mm.

opis
Króćce przyłączeniowe (adaptery) przeznaczone do montażu z kratkami wywiewnymi 
ALIZE HYGRO wyposażone w uszczelkę gumową. Stosowane w przypadku zabudowy 
kratek w suficie podwieszanym. Dostępne wielkości MAN-P: 125/80mm L=100mm, 
125mm L=100mm. Wymiary w [mm].

opis
Panel adaptacyjny do kratek ALIZE AUTO stosowany w budynkach poddawanych renowacji. Adapter umożliwia montaż kratek 
w istniejących otworach szybów wentylacyjnych o wymiarach 148 x 202 mm.
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