INOVATIVNÍ A ESTETICKÉ
řešení od společnosti Terran pro
profesionální větrání střech!

Novinka

Nové odvětrávací tašky, které splynou s rovinou střechy,
aby se střecha stala korunou vašeho domu v každém ohledu.
Nové odvětrávací tašky instalovány v dostatečném počtu zvýší životnost
střešní konstrukce a komfort podkroví, jakož i estetický vzhled střechy, a to
bez výrazných dodatečných nákladů.

LET

ZÁRUKA
od 1920

Seznamte se s novými odvětrávacími taškami Terran!
Odvětrávací tašky se používají na odvětrávání vzduchu ve větraných střešních konstrukcích. Umožňují
snadný pohyb vzduchu pod střechou a neohrožují nepohyblivost tašek na hranicích střešní konstrukce.
Musí být zajištěno větrání každé mezikrokevní části střechy, proto může být nutné umístit větrací tašky i
podél nároží.

RUNDO

ZENIT

Rozměr: 330 x 420 mm
Krycí šířka: 298 mm
Potrebné množství:
4,5 ks / 10 m2 nebo
min. 3 ks / bm hřebene

Rozměr: 330 x 420 mm
Krycí šířka: 298 mm
Potrebné množství:
4,5 ks / 10 m2 nebo
min. 3 ks / bm hřebene

SYNUS

DANUBIA,
COPPO 2018

Rozměr: 330 x 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Potrebné množství:
3,0 ks / 10 m2 nebo
min. 2 ks / bm hřebene

Rozměr: 330 x 4 20 mm
Krycí šířka: 300 mm
Potrebné množství:
4,5 ks / 10 m2 nebo
min. 3 ks / bm hřebene

Vždy si zkontrolujte přesné množství větracích tašek v nabídce!
Na co si dát pozor?
Například na střechu o rozloze 158 m² bylo třeba nainstalovat 24 starých odvětrávacích
tašek, zatímco na střechu je potřebných 70 nových odvětrávacích tašek! *
* Příklad je založen na budově o rozměrech 10x10 m, se sklonem střechy 40 stupňů a 50 cm přesahem okapu, pokryté taškami Rundo.

VY Š Š Í P O Ž A D AVKY NA MAT E R IÁ L NEVEDOU K VÝRAZ NÝM DODATEČ NÝM NÁKL A D ŮM ,

protože nové výrobky jsou levnější a snižuje se počet základních tašek potřebných
na pokrytí střechy. Můžete si tak koupit výrobek s lepším poměrem ceny a kvality,
který nabízí inovativní řešení, které zajistí správné větrání střechy a hezčí,
estetičtější střechu pro vaši rodinu.

Co se stane, pokud není nainstalován správný počet větracích tašek?
Vyšší úroveň kondenzace
pod krytinou poškodí střešní
konstrukci.

Vyšší teplota v podkroví v
důsledku nedostatečného
odvětrání.

Více informací o našich produktech naleznete na naší stránce:

Technická podpora:

www.terran.cz

obchod@mediterrancz.cz

