Professzionális megoldások tetőátvezető elemekre, tetőn keresztül történő szellőztetés és pinceszellőztetés kialakítására
Cikkszám

735030

735031

735032

735036

Termék név

Vilpe Eco Ideal Wireless rendszer

Vilpe Eco Ideal Wireless párérzékelő

Vilpe Eco Ideal Wireless szén-dioxid érzékelő

Vilpe 24 V nyomáskapcsolás vezérlő tápegység

Szín

Sorozat

csoport

Tetőtípus

Átmérő (mm)

Leírás
Automata vezérlő rendszer, amely a felhasználó igénye szerinti vezérelt szellőztetést
biztosít Vilpe Eco tetőventilátorokkal történő szellőztetőrendszer kialakítása esetén. Az
érzékelők
mérik a belső
levegőérzékeli
relatív páratartalmát
és a szén-dioxid
(CO2)
szintet
A VILPE páraérzékelő
szenzor
a levegő relatív(RH)
páratartalmát
és ezzel
hasznos

fehér

kiegészítőjévé válik mindazon szellőztető egységeknek, melyek feladata a levegő
megfelelő minőségének lakóépületekben, elsősorban azok nedves helyiségeiben
(fürdőszobákban
mellékhelyiségekben
mosókonyhákban
tárolókban
stb ) történő
A VILPE CO2 szenzor
érzékeli a szén-dioxid
koncentrációt, és
ezzel különösen
hasznos
kiegészítőjévé válik mindazon szellőztető egységeknek, melyek feladata a levegő
megfelelő minőségének lakóépületekben, iskolatermekben, irodákban, edzőtermekben,
színházakban tárgyalótermekben történő fenntartása

fehér

fehér

Csomag tartalma

Garancia (év)

Kezelő panel, vezérlő egység,
páratartalom érzékelő, telepítési és
használati útmutató.

2

Páratartalom érzékelő, telepítési és
használati útmutató.

2

CO2 érzékelő, telepítési és használati
útmutató.

2

fehér

MK Bruttó Fogy ár
2021.04.10.

241 990 Ft

82 990 Ft

165 990 Ft
2
151 990 Ft

735037

Vilpe 24 V nyomáskapcsolás vezérlő

2

fehér

28 990 Ft
740812

Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!

Fekete

740817

Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!

Szürke

74081G

Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!

Antracit

74017

VILPE betoncserép átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

74015

VILPE betoncserép átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

74021

VILPE betoncserép átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

74012

VILPE betoncserép átvezető elem , a készlet erejéig rendelhető

7401G

VILPE betoncserép átvezető elem Új termék!

792104

75-160
75-160
75-160

Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes
tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).
Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes
tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).
Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes
tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla
hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám
magassága pedig 27-40 mm közé esik.
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla
hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám
magassága pedig 27-40 mm közé esik.
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla
hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám
magassága pedig 27-40 mm közé esik.
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla
hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla
hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám
magassága pedig 27-40 mm közé esik.

Világosszürke

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

Antracit

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

VILPE Univerzális átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető

Barna

P

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

792107

VILPE Univerzális átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

P

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740902

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Fekete

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740904

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Barna

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740907

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Szürke

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740908

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Vörös

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740909

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Téglavörös

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

74090G

VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem

Antracit

Tetőátvezető elemek minden cseréptető típushoz

Alkalmazás: bármilyen cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális
75-160 cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).

740802

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Fekete

Tetőátvezető elemek

lemeztető

740804

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Barna

Tetőátvezető elemek

lemeztető

740807

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Szürke

Tetőátvezető elemek

lemeztető

740808

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Vörös

Tetőátvezető elemek

lemeztető

740809

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Téglavörös

Tetőátvezető elemek

lemeztető

74080G

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem

Padlizsán

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75-160
75-160

75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160

17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok,
szerelési útmutató.

20

átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok,
szerelési útmutató.

20

átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok,
szerelési útmutató.

20

átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok,
szerelési útmutató.

20

átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok,
szerelési útmutató.

20

átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű, felső él
tömítő készlet, alsó tartókeret,
csavarok, szerelési útmutató.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16 990 Ft
16 990 Ft
16 990 Ft
22 990 Ft
16 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
33 990 Ft
33 990 Ft
33 990 Ft
33 990 Ft
33 990 Ft
33 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft

74080B

VILPE AALTO Univerzális átvezető elem Új termék!

sokoládé barna

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75-160

20
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.
Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A
cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek
köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.

22 990 Ft

75172

VILPE profilos acél átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75174

VILPE profilos acél átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75177

VILPE profilos acél átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75178

VILPE profilos acél átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

75179

VILPE profilos acél átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

7517G

VILPE profilos acél átvezető elem

Antracit

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

7517B

VILPE profilos acél átvezető elem Új termék!

sokoládé barn

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

73552

VILPE acél átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

73554

VILPE acél átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

73556

VILPE acél átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

73557

VILPE acél átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

73559

VILPE acél átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

73551

VILPE acél átvezető elem

Világosszürke

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

7355G

VILPE acél átvezető elem

Antracit

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

7355B

VILPE acél átvezető elem Új termék!

sokoládé barn

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a
75-160 gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.

740822

Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!

Fekete

Alkalmazás:Ruukki Hyygge fémlemez átvezető elem

19 990 Ft

740827

Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!

Szürke

Alkalmazás:Ruukki Hyygge fémlemez átvezető elem

19 990 Ft

74082G

Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!

Antracit

Alkalmazás:Ruukki Hyygge fémlemez átvezető elem

19 990 Ft

741062

VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek ő, bitumen lemeztető, zsind

Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindelytetőn, 11,5°-50° közöti dőlésszög
tartományban.
A VILPE zsindely átvezetőt váltja fel.
75-160

átvezető elem, csavarok, szerelési
útmutató.

20

741064

VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek ő, bitumen lemeztető, zsind

Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindelytetőn, 11,5°-50° közöti dőlésszög
tartományban.
A VILPE zsindely átvezetőt váltja fel.
75-160

átvezető elem, csavarok, szerelési
útmutató.

20

741067

VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek ő, bitumen lemeztető, zsind

Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindelytetőn, 11,5°-50° közöti dőlésszög
tartományban.
A VILPE zsindely átvezetőt váltja fel.
75-160

átvezető elem, csavarok, szerelési
útmutató.

20

741068

VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek ő, bitumen lemeztető, zsind

Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindelytetőn, 11,5°-50° közöti dőlésszög
75-160 tartományban. A VILPE zsindely átvezetőt váltja fel.

átvezető elem, csavarok, szerelési
útmutató.

20

741069

VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek ő, bitumen lemeztető, zsind

Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindelytetőn, 11,5°-50° közöti dőlésszög
75-160 tartományban. A VILPE zsindely átvezetőt váltja fel.

átvezető elem, csavarok, szerelési
útmutató.

20

740752

VILPE magasított zsindely átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

zsindelytető

Alkalmazás: 11,5?-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zsindelytetőkön.Méretek: a szár 200
75-160 mm magas.

átvezető elem.

20

740757

VILPE magasított zsindely átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

zsindelytető

Alkalmazás: 11,5?-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zsindelytetőkön.Méretek: a szár 200
75-160 mm magas.

átvezető elem.

20

740762

VILPE Nera átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

740764

VILPE Nera átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

740767

VILPE Nera átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

740768

VILPE Nera átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

740769

VILPE Nera átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
22 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft
31 990 Ft

17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
16 990 Ft
16 990 Ft
21 990 Ft
21 990 Ft
21 990 Ft
21 990 Ft
21 990 Ft

Antracit

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

sokoládé barn

P

Tetőátvezető elemek

cserepes-lemeztető

Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi
75-160 megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt

átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, sablon.

20

Fekete

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

Vilpe Classic Vino átvezető elem

Barna

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

746027

Vilpe Classic Vino átvezető elem

Szürke

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

746028

Vilpe Classic Vino átvezető elem

Vörös

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

746029

Vilpe Classic Vino átvezető elem

Téglavörös

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

746021

Vilpe Classic Vino átvezető elem

Világosszürke

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

74602B

Vilpe Classic Vino átvezető elem Új termék!

sokoládé barna

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

74602G

Vilpe Classic Vino átvezető elem Új termék!

Antracit

Tetőátvezető elemek

lemeztető

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok,
szerelési útmutató

20

átvezető elem, XL tömítőgyűrű,
csavarok.

20

átvezető elem, XL tömítőgyűrű,
csavarok.

20

átvezető elem, XL tömítőgyűrű,
csavarok.

20

átvezető elem, XL tömítőgyűrű,
csavarok.

20

74076G

VILPE Nera átvezető elem

74076B

VILPE Nera átvezető elem Új termék!

746022

Vilpe Classic Vino átvezető elem

746024

740102

VILPE XL alapcserép átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

740104

VILPE XL alapcserép átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető

Barna

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

740107

VILPE XL alapcserép átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

740109

VILPE XL alapcserép átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

betoncserép tető

75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
75-160
160-250
160-250
160-250
160-250

Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos
betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig
27-40 mm közé esik.
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos
betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos
betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig
27-40 mm közé esik.
Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos
betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig
27-40 mm közé esik.

735502

VILPE XL Univerzális átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, cserepes tető

Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való
160-250 illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.

735504

VILPE XL Univerzális átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, cserepes tető

Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való
160-250 illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.

735507

VILPE XL Univerzális átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, cserepes tető

Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való
160-250 illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.

735508

VILPE XL Univerzális átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, cserepes tető

Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való
160-250 illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.

735509

VILPE XL Univerzális átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, cserepes tető

Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való
160-250 illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.

732542

VILPE XL Klasszikus átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
160-250 A perem alján vastag gumitömítés található.

732544

VILPE XL Klasszikus átvezető elem

Barna

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
160-250 A perem alján vastag gumitömítés található.

732547

VILPE XL Klasszikus átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
160-250 A perem alján vastag gumitömítés található.

732548

VILPE XL Klasszikus átvezető elem

Vörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

732549

VILPE XL Klasszikus átvezető elem

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

732541

VILPE XL Klasszikus átvezető elem Új termék!

Tetőátvezető elemek

lemeztető, zsindelytető

Világosszürke

Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
160-250 A perem alján vastag gumitömítés található.
Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
A perem alján vastag gumitömítés található. Méretek: szélessége 347 mm, hossza 550
160-250 mm.
Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zsindelytetőn is.
A perem alján vastag gumitömítés található.

740042

VILPE XL zsindely átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

zsindelytető

Alkalmazás: zsindelytetőhöz. Beépítése két zsindely réteg közé történik. Méretek: 150
160-250 mm-es perem, szélessége 590 mm, hossza 800 mm.

740047

VILPE XL zsindely átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

zsindelytető

Alkalmazás: zsindelytetőhöz. Beépítése két zsindely réteg közé történik. Méretek: 150
160-250 mm-es perem, szélessége 590 mm, hossza 800 mm.

75703

VILPE COLAR PVC átvezető elem

Szürke

P

Tetőátvezető elemek

PVC tető

75702

VILPE COLAR PVC átvezető elem

Világosszürke

P

Tetőátvezető elemek

PVC tető

740052

VILPE XL zsindely magas átvezető elem

Fekete

P

Tetőátvezető elemek

zsindelytető

75-160
75-160
160-250

átvezető elem, két darabból álló XL
alátétgyűrű, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, két darabból álló XL
alátétgyűrű, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, két darabból álló XL
alátétgyűrű, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, két darabból álló XL
alátétgyűrű, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, két darabból álló XL
alátétgyűrű, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, két darab XL
alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza,
csavarok.
átvezető elem, két darab XL
alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza,
csavarok.
átvezető elem, két darab XL
alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza,
csavarok.
átvezető elem, két darab XL
alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza,
csavarok.
átvezető elem, két darab XL
alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza,
csavarok.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.
átvezető elem, alátétgyűrű,
tömítőmassza, csavarok, szerelési
útmutató.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

21 990 Ft
21 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
17 990 Ft
43 990 Ft
39 990 Ft
43 990 Ft
43 990 Ft
80 990 Ft
80 990 Ft
80 990 Ft
80 990 Ft
80 990 Ft
30 990 Ft
30 990 Ft
30 990 Ft
30 990 Ft
30 990 Ft
30 990 Ft

20
20

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű PVC fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem.

20

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű PVC fedéssel rendelkező tetőkön.

átvezető elem.

20

Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zsindelytetőkön.

átvezető elem.

20

28 990 Ft
28 990 Ft
19 990 Ft
19 990 Ft
21 990 Ft

73204

VILPE XL alátétgyűrű

fekete

P

Tartozékok

73212

VILPE 2K alátét tömítés

fekete

P

Tartozékok

73202

VILPE alátétgyűrű

fekete

P

Tartozékok

75700

VILPE EPDM gallér magasított zsindely átvezető elemhez

fekete

P

Tartozékok

741302

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Fekete

P

Tetőszellőzők

741304

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Barna

P

Tetőszellőzők

741306

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető

Zöld

P

Tetőszellőzők

741307

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Szürke

P

Tetőszellőzők

741308

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Vörös

P

Tetőszellőzők

741309

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Téglavörös

P

Tetőszellőzők

741301

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető

Világosszürke

P

Tetőszellőzők

74130G

VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka

Antracit

P

Tetőszellőzők

350232

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka

Fekete

P

Tetőszellőzők

350234

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka

Barna

P

Tetőszellőzők

350237

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka

Szürke

P

Tetőszellőzők

350238

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka

Vörös

P

Tetőszellőzők

350239

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka

Téglavörös

P

Tetőszellőzők

350231

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!

Világosszürke

P

Tetőszellőzők

35023B

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!

sokoládé barn

P

Tetőszellőzők

35023G

VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!

Antracit

P

Tetőszellőzők

741399

VILPE 110P/IS/350 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

P

Tetőszellőzők

350292

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Fekete

P

Tetőszellőzők

350294

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Barna

P

Tetőszellőzők

350297

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Szürke

P

Tetőszellőzők

350298

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Vörös

P

Tetőszellőzők

350299

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Téglavörös

P

Tetőszellőzők

35029G

VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

Antracit

P

Tetőszellőzők

350042

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Fekete

P

Tetőszellőzők

350044

350047

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Barna

Szürke

P

P

Tetőszellőzők

Tetőszellőzők

Alkalmazás: az alátéttömítés tetőléchez történő rögzítésére szolgál. A VILPE XL átvezető
két darab XL alátétgyűrű.
elemekhez tartozékként jár. Távol tartja a vizet a tetőszerkezettől és a szigeteléstől.
160-250 Továbbfejlesztett megoldás: a VILPE 2K alátét tömítés
2K alátét tömítés, csavarok, szerelési
Alkalmazás: a tetőlécekhez kerül rögzítésre, és felér egészen az átvezető elem felső
útmutató és sablonok az alátét
75-160 éléig, így tökéletes vízzárást biztosít az alátét és a tetőfedő anyag közötti hézagnál.
tömítéshez.
Alkalmazás: az alátét tömítés tetőléchez történő rögzítésére szolgál. A VILPE átvezető
alátétgyűrű.
elemekhez tartozékként jár. Távol tartja a vizet a tetőszerkezettől és a szigeteléstől.
75-160 Továbbfejlesztett megoldás: a VILPE 2K alátét tömítés.
zsindelytető

Alkalmazás: a magasított zsindely átvezető elem EPDM tetőfedésen történő könnyű
75-160 telepítésére szolgál.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
110 megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
110 megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigeteletlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
110 megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak
megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es
110 csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
125 átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
125 átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
125 átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.

20
20
20

EPDM-gumiból készült gallér.
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350048

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Vörös

P

Tetőszellőzők
125

350049

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Téglavörös

P

Tetőszellőzők
125

350041

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Világosszürke

P

Tetőszellőzők
125

35004G

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Antracit

P

Tetőszellőzők
125

35004B

VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

sokoládé barn

P

Tetőszellőzők
125

350052

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Fekete

P

Tetőszellőzők
160

350054

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Barna

P

Tetőszellőzők
160

350057

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Szürke

P

Tetőszellőzők
160

350058

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Vörös

P

Tetőszellőzők
160

350059

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Téglavörös

P

Tetőszellőzők
160

350051

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Világosszürke

P

Tetőszellőzők
160

35005G

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső

Antracit

P

Tetőszellőzők
160

35005B

VILPE 160P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!

sokoládé barn

P

Tetőszellőzők
160

734392

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

P

Tetőszellőzők
125

734394

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Barna

P

Tetőszellőzők
125

734397

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

P

Tetőszellőzők
125

734398

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

P

Tetőszellőzők
125

734399

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

P

Tetőszellőzők
125

734401

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Világosszürke

P

Tetőszellőzők

73439G

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Antracit

P

Tetőszellőzők

125

125
741692

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

P

Tetőszellőzők

160

741694

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Barna

P

Tetőszellőzők

160

741696

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Zöld

P

Tetőszellőzők

160

741697

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

P

Tetőszellőzők

160

741698

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

P

Tetőszellőzők

160

741699

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

P

Tetőszellőzők

160

741691

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Világosszürke

P

Tetőszellőzők

160

74169G

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Antracit

P

Tetőszellőzők

160

Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték,
átmérő:225 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott
acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE
átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték,
átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső
horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
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741712

VILPE 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

P

Tetőszellőzők
200

350132

VILPE FLOW 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Fekete

P

Tetőszellőzők
200

350134

VILPE FLOW 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Barna

P

Tetőszellőzők
200

350137

VILPE FLOW 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Szürke

P

Tetőszellőzők
200

350138

VILPE FLOW 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Vörös

P

Tetőszellőzők
200

350139

VILPE FLOW 200P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Téglavörös

P

Tetőszellőzők
200

350152

VILPE FLOW 250P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Fekete

P

Tetőszellőzők
250

350154

VILPE FLOW 250P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Barna

P

Tetőszellőzők
250

350157

VILPE FLOW 250P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Szürke

P

Tetőszellőzők
250

350158

VILPE FLOW 250P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Vörös

P

Tetőszellőzők
250

350159

VILPE FLOW 250P/IS/500 XL elvezető szellőzőcső Új termék!

Téglavörös

P

Tetőszellőzők
250

741802

VILPE 125S 250x250-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

S

Tetőszellőzők

125

741807

VILPE 125S 250x250-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

S

Tetőszellőzők

125

741808

VILPE 125S 250x250-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

S

Tetőszellőzők

125

741809

VILPE 125S 250x250-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

S

Tetőszellőzők

350012

VILPE 125S 250x250-es FLOW elvezető szellőző

Fekete

S

Tetőszellőzők

350017

VILPE 125S 250x250-es FLOW elvezető szellőző

Szürke

S

Tetőszellőzők

350019

VILPE 125S 250x250-es FLOW elvezető szellőző

Téglavörös

S

Tetőszellőzők

350032

VILPE 160S 300x300-es FLOW elvezető szellőző

Fekete

S

Tetőszellőzők

350037

VILPE 160S 300x300-es FLOW elvezető szellőző

Szürke

S

Tetőszellőzők

350039

VILPE 160S 300x300-es FLOW elvezető szellőző

Téglavörös

S

Tetőszellőzők

741822

VILPE 160S 300x300-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

S

Tetőszellőzők

741827

VILPE 160S 300x300-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

S

Tetőszellőzők

741828

VILPE 160S 300x300-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

S

Tetőszellőzők

741829

VILPE 160S 300x300-es elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

S

Tetőszellőzők

741842

VILPE 200S 400x400-as elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

S

Tetőszellőzők

741847

VILPE 200S 400x400-as elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Szürke

S

Tetőszellőzők

350162

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350167

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
200
200

Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:250 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:250 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:250 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:250 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: XL méretű szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső
cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak
elvezető szellőzőcső, esővédő sapka,
megfelelő VILPE XL átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:250 mm- csavarok.
es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:125 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:160 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 300 x 300 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 400 x 400 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
csővezeték, 400 x 400 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
adapter, csavarok.
helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
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Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es
csővezeték, 400 x 400 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
250 helyre van szükség.
Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es
csővezeték,724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre
van szükség
Alkalmazás:
sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:500 mm-es
csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad
helyre van szükség
Flox Xl tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei

350169

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Téglavörös

Tetőszellőzők

350172

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350177

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

350179

VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!

Téglavörös

Tetőszellőzők

741862

VILPE 250S 400x400-as elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

350402

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350407

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

350401

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Ezüstszürke

Tetőszellőzők

350412

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350417

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

350411

VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!

Ezüstszürke

Tetőszellőzők

350432

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350437

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

350431

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Ezüstszürke

Tetőszellőzők

350442

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Fekete

Tetőszellőzők

350447

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Szürke

Tetőszellőzők

350441

VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!

Ezüstszürke

Tetőszellőzők

350421

315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!

350420

315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!

Flox Xl tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei

535 990 Ft

350450

315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!

Flox Xl tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei

698 990 Ft

350451

315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!

792232

VILPE Scoop Univerzális szellőző

792239

VILPE Scoop Univerzális szellőző

S

Fekete

Tetőszellőzők

Tetőszellőzők

Téglavörös

Tetőszellőzők

fekete

cserepes tető

cserepes tető

Tartozékok

74204

VILPE 110-es Flex flexibilis cső

730102

VILPE PVC gallér Alipai 110 gravitációs szellőzőhöz

Sötétszürke

Alipai

Tartozékok

PVC tető

730103

VILPE PVC gallér Alipai 110 gravitációs szellőzőhöz

Világosszürke

Alipai

Tartozékok

PVC tető

736922

VILPE 110 S adapter

Fekete

Alipai

Tartozékok

350272

Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!

Fekete

350277

350279

350242

350244

350247

Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!

Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

Szürke

Téglavörös

Fekete

Barna

Szürke

tetőventilátorok

tetőventilátorok

tetőventilátorok

tetőventilátorok

tetőventilátorok

tetőventilátorok

Flox Xl tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei
Alkalmazás: A legtöbb cserepes tetőfedéssel kompatibilis, ferde tetőfelületekre
telepíthető elvezető szellőző. Szellőztető készülékek, páraelszívók, ventilátorok által
elszívott levegő kivezetését teszi lehetővé a tetőn keresztül. Anyaga kiváló minőségő
180/200 polipropilén, amely ellenáll a környezeti hatásoknak, alacsony (-30°C-ig) és magas
Alkalmazás: A legtöbb cserepes tetőfedéssel kompatibilis, ferde tetőfelületekre
telepíthető elvezető szellőző. Szellőztető készülékek, páraelszívók, ventilátorok által
elszívott levegő kivezetését teszi lehetővé a tetőn keresztül. Anyaga kiváló minőségő
180/200 polipropilén, amely ellenáll a környezeti hatásoknak, alacsony (-30°C-ig) és magas
Alkalmazás: VILPE szellőzőcső átmérő:110 mm-es csatornához történő
110 csatlakoztatása.Méretek: átmérő: 110 mm
Alkalmazás: az Alipai gravitációs szellőzők PVC tetőkre történő kiépítését teszi lehetővé.
A tetőzethez való rögzítés forrólevegős hegesztéssel történik. Az Alipai csőhöz
110 szorítóbilinccsel rögzül.Méretek: átmérője átmérő:110 mm.
Alkalmazás: az Alipai gravitációs szellőzők PVC tetőkre történő kiépítését teszi lehetővé.
A tetőzethez való rögzítés forrólevegős hegesztéssel történik. Az Alipai csőhöz
110 szorítóbilinccsel rögzül.Méretek: átmérője átmérő:110 mm.
Alkalmazás: VILPE E120S tetőventilátor szigeteletlen, átmérő:110 mm-es Alipai csövekbe
történő beépítéséhez. Szigetelt átmérő:110 mm-es Alipai csövekbe az E120S
110 tetőventilátor adapter nélkül telepíthető.
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
110 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
110 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
110 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
125 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
125 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
125 beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső

80 990 Ft
93 990 Ft
93 990 Ft
93 990 Ft
elvezető szellőző, rögzítőkészlet,
adapter, csavarok.

20

81 990 Ft
547 990 Ft
547 990 Ft
547 990 Ft
577 990 Ft
577 990 Ft
577 990 Ft
750 990 Ft
750 990 Ft
750 990 Ft
780 990 Ft
780 990 Ft
780 990 Ft
535 990 Ft

698 990 Ft
elvezető szellőző

20
92 990 Ft

elvezető szellőző

20
92 990 Ft

flexibilis cső, szorítóbilincsek.

20

PVC gallér, szorítóbilincs.

0

PVC gallér, szorítóbilincs.

0

adapter.

0

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

tetőventilátor, csavarok, szerelési,
használati éskarbantartási útmutató.

5

11 990 Ft
11 990 Ft
11 990 Ft
19 990 Ft

359 990 Ft

359 990 Ft

359 990 Ft

362 990 Ft

362 990 Ft

362 990 Ft

350248

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

tetőventilátorok

Vörös

125
350249

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

Téglavörös

tetőventilátorok
125

35024G

Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!

Antracit

tetőventilátorok
125

350202

Vilpe FLOW ECo125S tetőventilátor + installációs szett 300x300 Új termék!

Fekete

tetőventilátorok
125

350207

Vilpe FLOW ECo125S tetőventilátor + installációs szett 300x300 Új termék!

Szürke

tetőventilátorok
125

350252

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

Fekete

tetőventilátorok
160

350254

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

Barna

tetőventilátorok
160

350257

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

tetőventilátorok

Szürke

160
350258

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

Vörös

tetőventilátorok
160

350259

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

Téglavörös

tetőventilátorok
160

35025G

Vilpe FLOW ECo160P/500 tetőventilátor Új termék!

Antracit

tetőventilátorok
160

350212

Vilpe FLOW ECo160S tetőventilátor + installációs szett 300x300 Új termék!

Fekete

tetőventilátorok
160

350217

Vilpe FLOW ECo160S tetőventilátor + installációs szett 300x300 Új termék!

tetőventilátorok

Szürke

160
350302

Vilpe XL FLOW ECo200P/500 tetőventilátor Új termék!

Fekete

tetőventilátorok
200

350307

Vilpe XL FLOW ECo200P/500 tetőventilátor Új termék!

Szürke

tetőventilátorok
200

350312

Vilpe XL FLOW ECo200S tetőventilátor + installációs szett 400x400 Új termék!

Fekete

tetőventilátorok
200

350317

Vilpe XL FLOW ECo200S tetőventilátor + installációs szett 400x400 Új termék!

Szürke

tetőventilátorok
200

73492

Vilpe E120P/Ø125/500 tetőventilátor , a készlet erejéig rendelhető

Fekete

tetőventilátorok

125

73494

Vilpe E120P/Ø125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Barna

tetőventilátorok

125

73498

Vilpe E120P/Ø125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

tetőventilátorok

125

73499

Vilpe E120P/Ø125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

tetőventilátorok

125

73592

VILPE E190P/125/IS/500 tetőventilátor

Fekete

P

tetőventilátorok
125

73597

VILPE E190P/125/IS/500 tetőventilátor

Szürke

P

tetőventilátorok
125

73599

VILPE E190P/125/IS/500 tetőventilátor

Téglavörös

P

tetőventilátorok
125

73472

VILPE E220P/125/IS/500 tetőventilátor

Fekete

P

tetőventilátorok
160

Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:200 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:200 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
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73474

VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor

Barna

P

tetőventilátorok
160

73477

VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor

Szürke

P

tetőventilátorok
160

73478

VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor

Vörös

P

tetőventilátorok
160

73479

VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor

Téglavörös

P

tetőventilátorok
160

737342

VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Fekete

P

tetőventilátorok

125

737348

VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

P

tetőventilátorok

125

737349

VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

P

tetőventilátorok

125

73734G

VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Antracit

P

tetőventilátorok
125

737388

VILPE ECo220P/160/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

P

tetőventilátorok

160

737381

VILPE ECo220P/160/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető

Világosszürke

P

tetőventilátorok

160

737208

VILPE E120S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

S

tetőventilátorok

125

737522

VILPE E190S tetőventilátor + IS

Fekete

S

tetőventilátorok
125

737527

VILPE E190S tetőventilátor + IS

Szürke

S

tetőventilátorok
125

737528

VILPE E190S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető

Vörös

S

tetőventilátorok

125

737529

VILPE E190S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

S

tetőventilátorok

125

737502

VILPE E220S tetőventilátor + IS

Fekete

S

tetőventilátorok
160

737507

VILPE E220S tetőventilátor + IS

Szürke

S

tetőventilátorok
160

Fekete

S

tetőventilátorok

Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm
vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs
tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. Egy
VILPE ECo vezérlő és a tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön
beszerzése szükséges Méretek: átmérő:125 mm es csővezeték átmérő:225 mm es külső
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík
felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges.Méretek:
átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez
legalább ekkora szabad felület szükséges).
Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott,
energiatakarékos, zajcsillapító vagy légcsatorna tetejére helyezhető, szigetelt

737392

VILPE ECo220S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető

735052

VILPE E150 / E80 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E150 és E80 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735050

VILPE E190 / E120 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E190 és E120 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735054

VILPE E220 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E220 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735055

VILPE E250 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E250 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735056

VILPE E280 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E280 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735057

VILPE E310 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE E310 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735053

VILPE Radon tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE Radon típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735058

VILPE ECo110/190 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE Eco110 és Eco190 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735059

VILPE ECo220 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE Eco220 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

735060

VILPE ECo250 tetőventilátor javító készlet

Tartozékok

VILPE Eco250 típusú tetőventilátok javítására alkalmas szervizkészlet.

741882

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző

Fekete

P

Légbevezető elemek

160

Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
160
mm es külső átmérő tető feletti magasság kb 500 mm
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a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
A szervizkészlet tartalmaz egy
cseremotort és kondenzátort, valamint
a csatlakoztatási információkat.
szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.

226 990 Ft

226 990 Ft

226 990 Ft

226 990 Ft
5

308 990 Ft

5

308 990 Ft

5

308 990 Ft

5
308 990 Ft
5

350 990 Ft

5

350 990 Ft

5

133 990 Ft

5
196 990 Ft
5
196 990 Ft
5

181 990 Ft

5

181 990 Ft

5
214 990 Ft
5
214 990 Ft
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

335 990 Ft
60 990 Ft
61 990 Ft
69 990 Ft
123 990 Ft
134 990 Ft
219 990 Ft
97 990 Ft
173 990 Ft
193 990 Ft
294 990 Ft

20
78 990 Ft

741884

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző

Barna

P

Légbevezető elemek
160

741887

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző

Szürke

P

Légbevezető elemek
160

741888

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző

Vörös

P

Légbevezető elemek
160

741889

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző

Téglavörös

P

Légbevezető elemek
160

74188G

741892

VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző Új termék!

VILPE 160S légbevezetésre alkalmas szellőző

Antracit

Fekete

S

Légbevezető elemek
160

741897

VILPE 160S légbevezetésre alkalmas szellőző

Szürke

S

Légbevezető elemek
160

11130

VILPE Velco 125 fali légbevezető készlet

fehér

VILPE Velco 160 fali légbevezető készlet

fehér

fehér

Tartozékok

8841706

VILPE VS-125 szűrő

fehér

Tartozékok

8841714

VILPE VS-160 szűrő

fehér

Tartozékok

790311

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Világosszürke

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Fekete

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Szürke

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Vörös

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Törtfehér

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Bézs

160

Pinceszellőző elemek

Pinceszellőző elemek

Pinceszellőző elemek

Pinceszellőző elemek

Pinceszellőző elemek

Pinceszellőző elemek
125

790361

VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer

Világosszürke

Pinceszellőző elemek
160

790362

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Fekete

Pinceszellőző elemek
160

790367

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Szürke

Pinceszellőző elemek
160

790368

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Vörös

20
78 990 Ft

szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.

20
78 990 Ft

78 990 Ft
szellőzőcső, beömlő sapka, rögzítő
készlet, csavarok

20
70 990 Ft

szellőzőcső, beömlő sapka, rögzítő
készlet, csavarok

20
70 990 Ft

0

125
790321

szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.

Alkalmazás: VILPE Velco 125 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja
cserélhető szűrő
125 a beáramló levegő tisztaságát.

125
790320

78 990 Ft

0

125
790318

20

cserélhető szűrő

100

125
790317

szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.

10

125
790312

78 990 Ft

A fali légbevezető készlet tartalma: fali
légbevezető termosztatikus fejjel, szűrő
fali átvezető cső, csőcsonk elem

160
VILPE VS-100 szűrő

20

10

Légbevezető elemek

801150

szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.

A fali légbevezető készlet tartalma: fali
légbevezető termosztatikus fejjel, szűrő
fali átvezető cső, csőcsonk elem

Légbevezető elemek
125

11140

Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm-es
külsőgépi
átmérő
tető feletti
magasság
kb 500telepítendő
mm
Alkalmazás:
szellőztetést
kiszolgáló,
a tetőre
légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm
es külsőgépi
átmérő
tető feletti
magasság
kb 500telepítendő
mm
Alkalmazás:
szellőztetést
kiszolgáló,
a tetőre
légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm-es
külsőgépi
átmérő
tető feletti
magasság
kb 500telepítendő
mm
Alkalmazás:
szellőztetést
kiszolgáló,
a tetőre
légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm es külső átmérő tető feletti magasság kb 500 mm
Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.
Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm-es külsőgépi
átmérő
300 x 300kiszolgáló,
mm-es rögzítő
készlet
A telepítéshez
legalábbalkalmas
ekkora
Alkalmazás:
szellőztetést
a tetőre
telepítendő
légbevezetésre
szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes
leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális
nyomásveszteséget biztosítanak.Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300
mm es külsőLégutánpótlásra,
átmérő 300 x 300
mm eslevegő
rögzítőminőségének
készlet A telepítéshez
ekkora
Alkalmazás:
a beltéri
javítására, legalább
a páralecsapódás
és penészképződés megakadályozására, a meglévő szellőztető rendszer, konyhai
páraelszívó hatékonyságának javítására alkalmas. A külső hőmérséklettől fűggő
mennyiségszabályozással rendelkezik, amely a felhasználói igényeknek megfelelően
beállítható Légutánpótlásra, a beltéri levegő minőségének javítására, a páralecsapódás
Alkalmazás:
és penészképződés megakadályozására, a meglévő szellőztető rendszer, konyhai
páraelszívó hatékonyságának javítására alkalmas. A külső hőmérséklettől fűggő
mennyiségszabályozással rendelkezik, amely a felhasználói igényeknek megfelelően
beállítható
Alkalmazás: VILPE Velco 100 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja
a beáramló levegő tisztaságát.

Pinceszellőző elemek
160

Alkalmazás: VILPE Velco 160 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja
a beáramló levegő tisztaságát.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.

67 990 Ft

70 990 Ft

cserélhető szűrő

0

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

sapka, függőleges cső, fali rögzítők
csavarokkal, könyökidom, Ross fali
hüvely, két központosító gyűrű.

20

27 990 Ft
28 990 Ft
28 990 Ft

37 990 Ft

37 990 Ft

37 990 Ft

37 990 Ft

37 990 Ft

37 990 Ft

46 990 Ft

46 990 Ft

46 990 Ft

46 990 Ft

790370

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Törtfehér

Pinceszellőző elemek
160

790371

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Bézs

Pinceszellőző elemek
160

790381

VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer

Világosszürke

Pinceszellőző elemek
200

790382

VILPE 200/210 Ross pinceszellőző rendszer

Fekete

Pinceszellőző elemek
200

790387

VILPE 200/210 Ross pinceszellőző rendszer

Szürke

Pinceszellőző elemek
200

790780

VILPE Ross fali átvezető hüvely

Fekete

Tartozékok

790781

VILPE Ross fali átvezető hüvely

Fekete

Tartozékok

790782

VILPE Ross fali átvezető hüvely

Fekete

Tartozékok

790631

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Világosszürke

Tartozékok

790632

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Fekete

Tartozékok

790637

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Szürke

Tartozékok

790638

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Vörös

Tartozékok

790640

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Törtfehér

Tartozékok

790641

VILPE 125/110 Ross felújító készlet

Bézs

Tartozékok

790681

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Világosszürke

Tartozékok

790682

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Fekete

Tartozékok

790687

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Szürke

Tartozékok

790688

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Vörös

Tartozékok

790690

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Törtfehér

Tartozékok

790691

VILPE 160/160 Ross felújító készlet

Bézs

Tartozékok

790411

VILPE 125 Ross függőleges cső

Világosszürke

Tartozékok

790412

VILPE 125 Ross függőleges cső

Fekete

Tartozékok

790417

VILPE 125 Ross függőleges cső

Szürke

Tartozékok

790418

VILPE 125 Ross függőleges cső

Vörös

Tartozékok

790420

VILPE 125 Ross függőleges cső

Törtfehér

Tartozékok

790421

VILPE 125 Ross függőleges cső

Bézs

Tartozékok

790461

VILPE 160 Ross függőleges cső

Világosszürke

Tartozékok

790462

VILPE 160 Ross függőleges cső

Fekete

Tartozékok

125

Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 200 mm, külső átmérője 208 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 200 mm, külső átmérője 208 mm.
Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál,
megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben.
Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek:
könyökelem belső átmérője 200 mm, külső átmérője 208 mm.
Alkalmazás: beépítése oldalfalba (falazó blokkokba) vagy öntött betonalap esetén a
zsalu elemekbe történik. Alapozó blokkokkal is használható.

Alkalmazás: beépítése oldalfalba (falazó blokkokba) vagy öntött betonalap esetén a
160 zsalu elemekbe történik. Alapozó blokkokkal is használható.
Alkalmazás: beépítése oldalfalba (falazó blokkokba) vagy öntött betonalap esetén a
200 zsalu elemekbe történik. Alapozó blokkokkal is használható.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
125/110 átmérő:125/110 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő pinceszellőző rendszer régi függőleges csöveinek felújítására
szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek:
160 átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
125 Méretek: átmérő:125 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
160 Méretek: átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
160 Méretek: átmérő:160 mm.
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gyűrű.
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Ross fali hüvely, két központosító
gyűrű.
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790467

VILPE 160 Ross függőleges cső

Szürke

Tartozékok

790468

VILPE 160 Ross függőleges cső

Vörös

Tartozékok

790470

VILPE 160 Ross függőleges cső

Törtfehér

Tartozékok

790471

VILPE 160 Ross függőleges cső

Bézs

Tartozékok

160
160
160
160

Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
Méretek: átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
Méretek: átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
Méretek: átmérő:160 mm.
Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének
felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében.
Méretek: átmérő:160 mm.
Alkalmazás: tetőszerkezet és tetőtér szellőztetése. Ezenfelül csatornarendszer
szellőztetésére is alkalmas. Cseréptetők: agyag-, kerámia-, betoncserép, egy és dupla
Alkalmazás: zsindelytetők tetőszerkezetének gravitációs szellőztetése. Telepítése a
gerincen SNAP összekötőkkel láncszerűen egymáshoz kapcsolva történik.Méretek: 580 x
325 x 30 mm.

a rendszerben függőlegesen
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KTV szellőző egység, alátétgyűrű,
csavarok.

20

szellőző.

20

792169

VILPE KTV Univerzális alapcserép szellőzőkészlet, adapter nélkül, a készlet erejéig rende Téglavörös

Tetőtér és padlástér szellőző eminden cseréptető típushoz

73090

VILPE Airidge zsindely szellőző

Fekete

Tetőtér és padlástér szellőző e

793320

VILPE 150 x 150 multifunkciós rács

Fehér

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsonk
60-100 használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793321

VILPE 150 x 150 multifunkciós rács

Bézs

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsonk
60-100 használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793323

VILPE 150 x 150 multifunkciós rács

Világosszürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsonk
60-100 használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793327

VILPE 150 x 150 multifunkciós rács

Szürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsonk
60-100 használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793328

VILPE 150 x 150 multifunkciós rács

Vörös

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsonk
60-100 használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793330

VILPE 240 x 240 multifunkciós rács

Fehér

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es
125-200 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793331

VILPE 240 x 240 multifunkciós rács

Bézs

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es
125-200 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793333

VILPE 240 x 240 multifunkciós rács

Világosszürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es
125-200 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793337

VILPE 240 x 240 multifunkciós rács

Szürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es
125-200 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793338

VILPE 240 x 240 multifunkciós rács

Vörös

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es
125-200 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793340

VILPE 375 x 375 multifunkciós rács

Fehér

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es
200-315 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793341

VILPE 375 x 375 multifunkciós rács

Bézs

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es
200-315 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793343

VILPE 375 x 375 multifunkciós rács

Világosszürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es
200-315 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793347

VILPE 375 x 375 multifunkciós rács

Szürke

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es
200-315 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

793348

VILPE 375 x 375 multifunkciós rács

Vörös

Multifunkciós szellőzőrácsok

Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es
200-315 csőcsonk használata szükséges.

multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és
csavarok.

20

zsindelytető

125

370000

Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fehér

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x125 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370002

Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fekete

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x125 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370007

Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Szürke

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x125 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370008

Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Vörös

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x125 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370100

Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fehér

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x160 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370102

Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fekete

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x160 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370107

Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Szürke

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x160 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.

370108

Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Vörös

370200

Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fehér

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
2x160 oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
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6 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
10 990 Ft
10 990 Ft
10 990 Ft
10 990 Ft
10 990 Ft
23 990 Ft
23 990 Ft
23 990 Ft
23 990 Ft
23 990 Ft
58 990 Ft
58 990 Ft
58 990 Ft
58 990 Ft
66 990 Ft
66 990 Ft
66 990 Ft
66 990 Ft
74 990 Ft

370202

Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fekete

370207

Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Szürke

370208

Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Vörös

370300

Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fehér

370302

Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Fekete

370307

Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Szürke

370308

Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!

Vörös

Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső
oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.
Frisslevegő beveztésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.

74 990 Ft
74 990 Ft
74 990 Ft
79 990 Ft
79 990 Ft
79 990 Ft

Fali átvezető elem esztétikus beltéri
burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös
szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési
Fali átvezető elem esztétikus beltéri
burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös
szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési
Fali átvezető elem esztétikus beltéri
burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös
szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési
Fali átvezető elem esztétikus beltéri
burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös
szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési
Fali átvezető elem esztétikus beltéri
burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös
szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési

79 990 Ft
20

383321

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett Új termék!

Fehér/Bézs

383320

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett Új termék!

Fehér/Fehér

383328

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett Új termék!

Fehér/Vörös

383323

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett Új termék!

ér/Világosszürke

383327

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett Új termék!

Fehér/Szürke

380022

Vilpe Wive 100 fali légbeeresztő szett szűrő (5 db /csomag) Új termék!

793352

VILPE 60 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
60 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793353

VILPE 100 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
100 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793354

VILPE 125 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
125 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793355

VILPE 160 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
160 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793359

VILPE 200 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
200 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793356

VILPE 200 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
200 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793357

VILPE 250 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
250 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793358

VILPE 315 mm-es csőcsonk idom

Világosszürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely
315 segítségével a védőrácshoz légtechnikai cső csatlakoztatható.

csőcsonk idom gumitömítéssel

0

793362

VILPE rovarháló

Szürke

Tartozékok

Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácshoz illeszthető rovarháló, amely
60-100 védelmet biztosít a rovarok bejutása ellen.

rovarháló

0

793364

VILPE rovarháló

Szürke

Tartozékok

rovarháló

0

70040

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-1

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0

100
100
100
100
100

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-2

Tartozékok

125-200
zsindelytető

Tartozékok

zsindelytető
50/60

70090

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-3

Tartozékok

zsindelytető
75/90

70125

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-4

Tartozékok

zsindelytető
110/125

70130

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-4.5

Tartozékok

zsindelytető
130/140

70175

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-5

Tartozékok

zsindelytető
150/175

70250

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-6

Frisslevegő beveztésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.
Frisslevegő beveztésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.
Frisslevegő beveztésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.

20
20
20
20

57 990 Ft
57 990 Ft
57 990 Ft
57 990 Ft
25 990 Ft

12/19/25/38
70060

Frisslevegő beveztésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.

57 990 Ft

Tartozékok

zsindelytető
200/250

Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácshoz illeszthető rovarháló, amely
védelmet biztosít a rovarok bejutása ellen.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.

5 990 Ft
4 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
9 990 Ft
9 990 Ft
10 990 Ft
11 990 Ft
4 990 Ft
5 990 Ft

12 990 Ft
csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
12 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
13 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
13 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
16 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
20 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
25 990 Ft

70325

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-7

Tartozékok

zsindelytető
275/325

70400

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-8

Tartozékok

zsindelytető
350/400

71050

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-9

Tartozékok

zsindelytető
500/525/550/575

71060

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-10

Tartozékok

zsindelytető
600/625/650/675

71070

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-11

Tartozékok

zsindelytető
700/725/750/775

71080

VILPE zsindelytető csőmandzsetta No-12

Tartozékok

zsindelytető
800/825/850/875

711601

VILPE szorítóbilincs 24-44

Tartozékok

zsindelytető

711714

VILPE szorítóbilincs 50-145

Tartozékok

zsindelytető

711721

VILPE szorítóbilincs 50-215

Tartozékok

711737

VILPE szorítóbilincs 50-370

711757

Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: csövek zsindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta.
EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban
használható. A gallér beépítése két zsindely réteg közé forró bitumennel történik.
Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.
Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
csavaros szorítóbilincs.

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
33 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
59 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
90 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
118 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
125 990 Ft

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0
140 990 Ft

szorítóbilincs.

0

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
50-145 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
50-215 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
50-370 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

VILPE szorítóbilincs 70-570

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
70-570 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

711663

VILPE szorítóbilincs 630

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
630 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

711673

VILPE szorítóbilincs 730

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
730 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

711683

VILPE szorítóbilincs 830

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytető csőmandzsetta rögzítésére szolgáló, horganyzott,
830 csavaros szorítóbilincs.

szorítóbilincs.

0

70510

VILPE R-zsindely készlet 19-90

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: zsindelytetőn, utólagos beépítés során, a csövek tetőátvezetéseinek
19-90 tömítésére szolgál.

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0

70514

VILPE R-zsindely készlet 110-170

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: zsindelytetőn, utólagos beépítés során, a csövek tetőátvezetéseinek
110-170 tömítésére szolgál.

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0

70518

VILPE R-zsindely készlet 160-250

Tartozékok

zsindelytető

csőmandzsetta, szorítóbilincs.

0

71090

VILPE RHS négyzetes mandzsetta

Tartozékok

zsindelytető

négyzetes mandzsetta

0

71094

VILPE RHS négyzetes mandzsetta

Tartozékok

zsindelytető

négyzetes mandzsetta

0

711198

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 40x40

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
a
mandzsetta
és
a
négyzetes
kivezetés
méretének
megfelelően
történik.
40x40

0

71120

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 50x50

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
50x50 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71122

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 60x60

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
60x60 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71123

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 70x70

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
70x70 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71124

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 80x80

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
80x80 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71125

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 90x90

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
90x90 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71126

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 100x100

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
100x100 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

71128

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 120x120

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
120x120 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

711282

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 140x140

Tartozékok

zsindelytető

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
140x140 a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.

0

24-44

Alkalmazás: zsindelytetőn, utólagos beépítés során, a csövek tetőátvezetéseinek
160-250 tömítésére szolgál.
Alkalmazás: zsindelytetőn, utólagos beépítés során, a négyzet keresztmetszetű
kivezetések tetőátvezetéseinek tömítésére szolgál. A szorítóbilincs kiválasztása a
50x50/60x60/70x70 négyzetes kivezetés keresztmetszeti mérete szerint lehetséges.
Alkalmazás: zsindelytetőn, utólagos beépítés során, a négyzet keresztmetszetű
kivezetések tetőátvezetéseinek tömítésére szolgál. A szorítóbilincs kiválasztása a
120x120x/140x140 négyzetes kivezetés keresztmetszeti mérete szerint lehetséges.

990 Ft
3 990 Ft
3 990 Ft
7 990 Ft
5 990 Ft
4 990 Ft
4 990 Ft
4 990 Ft
30 990 Ft
35 990 Ft
47 990 Ft
12 990 Ft
14 990 Ft
5 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
7 990 Ft
7 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
7 990 Ft

711284

VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 150x150

Tartozékok

zsindelytető

71701

VILPE lemeztető átvezető elem No-1

Tartozékok

lemeztető

71702

VILPE lemeztető átvezető elem No-2

Tartozékok

lemeztető

71703

VILPE lemeztető átvezető elem No-3

Tartozékok

lemeztető

71716

VILPE lemeztető átvezető elem No-4

Tartozékok

lemeztető

71717

VILPE lemeztető átvezető elem No-5

Tartozékok

lemeztető

71718

VILPE lemeztető átvezető elem No-6

Tartozékok

lemeztető

71719

VILPE lemeztető átvezető elem No-7

Tartozékok

lemeztető

71742

VILPE lemeztető csőmandzsetta készlet, utólagos beépítéshez

Tartozékok

lemeztető

71744

VILPE lemeztető csőmandzsetta készlet, utólagos beépítéshez

Tartozékok

lemeztető

71205

VILPE párazáró gallér HT-50

Tartozékok

71207

VILPE párazáró gallér HT-75

Tartozékok

71211

VILPE párazáró gallér HT-110

Tartozékok

71213

VILPE párazáró gallér HT-125

Tartozékok

71216

VILPE párazáró gallér HT-160

Tartozékok

73217

VILPE Univerzális párazáró tömítő elem

Tartozékok

Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM110 gumiból készülMéretek: 133 mm magas.

VILPE párazáró gallér, magasított HTH-110

Tartozékok

70601

VILPE PVC tető csőmandzsetta

Világosszürke

Tartozékok

PVC tető

70602

VILPE PVC tető csőmandzsetta

Sötétszürke

Tartozékok

70611

VILPE PVC tető csőmandzsetta

Világosszürke

70612

VILPE PVC tető csőmandzsetta

Sötétszürke

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem, a
készlet erejéig rendelhető

Fekete

75612

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem

Fekete

75614

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem

Barna

75617

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem

Szürke

75618

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem

Vörös

75619

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem

Téglavörös

756522

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem

Fekete

756524

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem

Barna

756527

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem

Szürke

0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0

100-380

71212

75652

Alkalmazás: a VILPE zsindelytetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása
szorítóbilincs.
a
mandzsetta
és
a
négyzetes
kivezetés
méretének
megfelelően
történik.
150x150
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM19/25/50/60/75/90 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM5/90/110/125/150 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM/125/150/175/200 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM140/292 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM171/343 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM251/521 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
átvezető elem
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM330/660 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
csőmandzsetta, csavarok,
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDMtömítőmassza, szorítóbilincs.
10-100 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas
csőmandzsetta, csavarok,
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDMtömítőmassza, szorítóbilincs.
100-230 gumiból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.
Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
EPDM-gumiból készült tömítő gallér.
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM50 gumiból készülMéretek: 33 mm magas.
Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
EPDM-gumiból készült tömítő gallér.
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM75 gumiból készülMéretek: 33 mm magas.
Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
EPDM-gumiból készült tömítő gallér.
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM110 gumiból készülMéretek: 33 mm magas.
Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
EPDM-gumiból készült tömítő gallér.
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM125 gumiból készülMéretek: 33 mm magas.
Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas
EPDM-gumiból készült tömítő gallér.
hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kivállóan ellenálló EPDM160 gumiból készülMéretek: 33 mm magas.

0

Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők
12-100 esetében.Méretek: átmérő:12-100 és 110-160 mm-es csővezetékekhez.

PVC-ből készült csőmandzsetta

0

PVC tető

Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők
12-100 esetében.Méretek: átmérő:12-100 és 110-160 mm-es csővezetékekhez.

PVC-ből készült csőmandzsetta

0

Tartozékok

PVC tető

Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők
110-160 esetében.Méretek: átmérő:12-100 és 110-160 mm-es csővezetékekhez.

PVC-ből készült csőmandzsetta

0

Tartozékok

PVC tető

PVC-ből készült csőmandzsetta

0

Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető
elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető
elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei

agyagcserép tető,
kerámiacserép tető,
betoncserép tető

Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők
110-160 esetében.Méretek: átmérő:12-100 és 110-160 mm-es csővezetékekhez.

sík lemeztető

Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.

sík lemeztető

Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.

sík lemeztető

Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.

sík lemeztető

Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.

sík lemeztető

Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.

agyagcserép tető,
kerámiacserép tető,
betoncserép tető,
tető
agyagcserép
kerámiacserép tető,
betoncserép tető,
tető
agyagcserép
kerámiacserép tető,
betoncserép tető

Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).
Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).
Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).

7 990 Ft
12 990 Ft
12 990 Ft
25 990 Ft
32 990 Ft
51 990 Ft
106 990 Ft
23 990 Ft
36 990 Ft
8 990 Ft
8 990 Ft
8 990 Ft
9 990 Ft
11 990 Ft
14 990 Ft

EPDM-gumiból készült tömítő gallér.

Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).

7 990 Ft

tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél zsugorcső csavarok szerelési
tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz,
tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési

20
20
20
20
20
20

9 990 Ft
11 990 Ft
11 990 Ft
13 990 Ft
13 990 Ft
61 990 Ft
69 990 Ft
69 990 Ft
69 990 Ft
69 990 Ft
69 990 Ft
41 990 Ft
41 990 Ft
41 990 Ft

Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető
elemei
Napkollektoros
rendszerek
tetőátvezető elemei

agyagcserép tető,
kerámiacserép tető,
betoncserép tető,
tető
agyagcserép
kerámiacserép tető,
betoncserép tető

756528

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem

Vörös

756529

VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem

Téglavörös

75622

VILPE napkollektor rendszerhez használható klasszikus átvezető elem

Fekete

Napkollektoros rendszerek tetőátvez lemeztető, zsindelytető

75627

VILPE napkollektor rendszerhez használható klasszikus átvezető elem

Szürke

Napkollektoros rendszerek tetőátvez lemeztető, zsindelytető

75672

VILPE napkollektor rendszerhez használható zsindelyes magasított átvezető elem

fekete

Napkollektoros rendszerek tetőátvez

75701

VILPE napkollektor rendszerhez használható kábelkivezető elem

fekete

74092

VILPE 12-90-es antennakivezetők

Fekete

zsindelytető

Tartozékok

P

tenna és csőátvezető elemek
12-90

74094

VILPE 12-90-es antennakivezetők

Barna

P

tenna és csőátvezető elemek
12-90

74097

VILPE 12-90-es antennakivezetők

Szürke

P

tenna és csőátvezető elemek
12-90

74098

VILPE 12-90-es antennakivezetők

Vörös

P

tenna és csőátvezető elemek
12-90

74099

VILPE 12-90-es antennakivezetők

Téglavörös

P

tenna és csőátvezető elemek
12-90

741002

VILPE 110-155 csőmandzsetta

Fekete

P

tenna és csőátvezető elemek
110-155

741004

VILPE 110-155 csőmandzsetta

Barna

P

tenna és csőátvezető elemek
110-155

741007

VILPE 110-155 csőmandzsetta

Szürke

P

tenna és csőátvezető elemek
110-155

741008

VILPE 110-155 csőmandzsetta

Vörös

P

tenna és csőátvezető elemek
110-155

741009

VILPE 110-155 csőmandzsetta

Téglavörös

P

tenna és csőátvezető elemek
110-155

740896

VILPE 175-250 XL csőmandzsetta

Fekete

P

tenna és csőátvezető elemek
175-250

742422

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Fekete

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742424

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Barna

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742427

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Szürke

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742429

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Téglavörös

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742432

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Fekete

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742437

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Szürke

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

742439

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető készlet

Téglavörös

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

741022

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Fekete

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

741024

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Barna

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

741027

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Szürke

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

200-265
200-265
200-265
200-265
270-380
270-380
270-380
200-265
200-265
200-265

Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).
Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális
cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).
Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőhöz vagy zsindelytetőhöz. Utólagosan is
beépíthető. A perem alatt vastag gumitömítés található. A zsindelytetőn történő
beépítéshez szükséges tömítőmassza külön megvásárolható.
Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőhöz vagy zsindelytetőhöz. Utólagosan is
beépíthető. A perem alatt vastag gumitömítés található. A zsindelytetőn történő
beépítéshez szükséges tömítőmassza külön megvásárolható.

tetőátvezető, alátétgyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
útmutató és sablonok.
tetőátvezető, alátétgyűrű, perem,
fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési
útmutató és sablonok.

Alkalmazás: 11,5?-osnál (1:5 arányú esés) kisebb lejtésű zsindelytetőhöz. Beépítése két
zsindely réteg közé történik.Méretek: 200 mm-es szármagasság.

tetőátvezető, perem, fedél, zsugorcső,
csavarok, szerelési útmutató.

20

kábelkivezető elem, szorítóbilincs.

0

antennakivezető, szorítóbilincs.

20

Alkalmazás: gumi kábelkivezető VILPE napkollektor rendszerek átvezető elemeihez. 4-50
mm-es vezetékek és kábelek tetőn át történő kivezetését teszi lehetővé teljes
mértékben vízzáró módon. A napkollektor rendszerhez használható átvezetőelemhez a
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik. Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik. Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik. Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik. Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik. Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az átvezető
elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: antennák, zászlórudak és egyéb csövek, merevítők tetőn át történő
kivezetéséhez. A lépcsőzetes EPDM-gumi hüvelyből és egy műanyag gallérból álló
kivezető a külön megvásárolható VILPE XL átvezető elemre kerül ráhelyezésre. Az
átvezető elem kiválasztása a tetőfedő anyagnak megfelelően történik.Méretek:
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:200-265 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 1.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.

41 990 Ft
41 990 Ft
20
20

41 990 Ft
41 990 Ft
44 990 Ft
6 990 Ft

13 990 Ft
antennakivezető, szorítóbilincs.
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21 990 Ft
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átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, zárólemez készlet,
tervezési és telepítési útmutató,
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
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741032

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Fekete

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

741034

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Barna

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

741037

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem

Szürke

Kéményátvezető elemekdelytető, lemeztető, cserép

73208

VILPE kör keresztmetszetű kémény alátéttömítés, a készlet erejéig rendelhető

742402

270-385
270-385
270-385

Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott
kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2.
számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.
Alkalmazás: zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén használatos. Megakadályozza, hogy
az alátétbe vágott nyíláson keresztül víz szivárogjon be a szigetelőanyagba. Az 1. számú

átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
átvezető elem, gumi alátét és
szorítóbilincs, tervezési és telepítési
útmutató.
két részből áló műanyag elem,
gumitömítés és butil pánt.

20
20
20

No.2 Fekete

Tartozékok

lemeztető, cseréptető

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Fekete

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.
200-265 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méretek: 650 x 700 mm

20

742407

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Szürke

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.
200-265 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méretek: 650 x 700 mm

20

742409

VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Téglavörös

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.
200-265 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méretek: 650 x 700 mm

20

742412

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Fekete

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.
270-385 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méretek: 785 x 1100 mm

20

742417

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Szürke

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.
270-385 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méretek: 785 x 1100 mm

20

742419

VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat

Téglavörös

Tartozékok

delytető, lemeztető, cserép

egy darab kiegészítő lemezburkolat,
tömítések.

20

738842

VILPE zsindelyes tetőkibúvó

Fekete

Tetőkibúvók

zsindelytető

tetőkibúvó, tömítés, Uniroof alátét
tömítés, csavarok, szerelési útmutató.

20

vezérlő.

2

vezérlő.

2

vezérlő.

2

735022

VILPE 2299 UCJ tirisztoros szabályzó

fehér

Elektromos tartozékok

735024

VILPE 2299AG tirisztoros szabályzó

fehér

Elektromos tartozékok

735028

VILPE 0-10V ECo vezérlő

fehér

Elektromos tartozékok

270-380

Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10
270-385 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méretek: 785 x 1100 mm
Alkalmazás: mind tekercses, mind táblás zsindelytetőkhöz. Tűzvédelmi és karbantartó
kibúvóként szolgál, valamint átjárást biztosít a tető és a padlástér között. A peremet a
két zsindely lemezréteg között, forróbitumennel kell rögzíteni.Méretek: 600 x 600 mmes nyílás. A perem 150 mm-es.
Alkalmazás: a tetőventilátor fordulatszámának szabályozására szolgál. Falra szerelhető
változat, IP-44 védelem.
Alkalmazás: a tetőventilátor fordulatszámának szabályozására szolgál. Falba
süllyeszthető kivitel, IP-20 védelem.
Alkalmazás: a VILPE ECo tetőventilátor motorok fordulatszámának manuális vezérlésére
szolgáló, fokozatmentes ECo vezérlő. A vezérlő 0-10V-os kimenet jelet ad, melynek
minimum értéke állítható. A fröccsenés álló kivitelű ECo vezérlő süllyesztett és falon
kívüli rögzítésre egyaránt alkalmas.
Kompakt kivitelű szén-dioxid és hőmérsékletmérő készülék. Folyadékkristályos kijelzője
mutatja az ajtuális szén-dioxid szintet. Zöld színű LED jelzi a megfelelő koncentrációt,
sárga a magas, piros a nagyon magas CO2 szintet. Tápellátása USB csatlakozással

0

Alkalmazás: egy- vagy többrétegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók
75 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

zsindelytető

Alkalmazás: egy- vagy többrétegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók
90 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

Tetőösszefolyók

zsindelytető

Alkalmazás: egy- vagy többrétegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók
110 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

Tetőösszefolyók

zsindelytető

Alkalmazás: egy- vagy többrétegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók
160 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

Sötétszürke

Tetőösszefolyók

Protan szigetelőlemezes tet

Alkalmazás: Protan szigetelőlemezes tetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos
110 és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

Sötétszürke

Tetőösszefolyók

Protan szigetelőlemezes tet

Alkalmazás: Protan szigetelőlemezes tetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos
160 és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

VILPE AM Protan világosszürke tetőösszefolyó

Világosszürke

Tetőösszefolyók

Protan szigetelőlemezes tet

Alkalmazás: Protan szigetelőlemezes tetőhöz. Az AM-50 és AM-75 tetőösszefolyók
110 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

72053

VILPE AM Protan világosszürke tetőösszefolyó

Világosszürke

Tetőösszefolyók

Protan szigetelőlemezes tet

Alkalmazás: Protan szigetelőlemezes tetőhöz. Az AM-50 és AM-75 tetőösszefolyók
160 hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.

összefolyó, védőrács, tömítőmassza.

20

72407

VILPE CM tetőösszefolyó

Tetőösszefolyók

Alkalmazás: bitumenes zsindelytetőhöz. A 150 mm-es gallér két zsindely réteg közé kerül
összefolyó, védőrács.
75 beépítésre.

20

72411

VILPE CM tetőösszefolyó

Tetőösszefolyók

Alkalmazás: bitumenes zsindelytetőhöz. A 150 mm-es gallér két zsindely réteg közé kerül
összefolyó, védőrács.
110 beépítésre.

20

72000

VILPE AM 230V / 14W-os fűtőszál

Tartozékok

72001

VILPE AM 230V / 14W-os fűtőszál

Tartozékok

72130

VILPE AM védőrács

Tartozékok

72420

VILPE CM védőrács

Tartozékok

72007

VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó

Tetőösszefolyók

zsindelytető

72009

VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó

Tetőösszefolyók

72011

VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó

72013

VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó

72048

VILPE AM Protan sötétszürke tetőösszefolyó

72049

VILPE AM Protan sötétszürke tetőösszefolyó

72052

50/75/90/110
160

75

93 990 Ft
56 990 Ft
52 990 Ft
52 990 Ft
52 990 Ft
58 990 Ft
58 990 Ft
58 990 Ft

102 990 Ft
102 990 Ft

57 990 Ft
2

Elektromos tartozékok

VILPE asztali CO2 érzékelő

93 990 Ft

109 990 Ft

Asztali CO2 érzékelő egység, USB kábel,
használati útmutató.

fehér

735035

93 990 Ft

Alkalmazás: VILPE AM tetőösszefolyó fűtéséhez.

fűtőszál.

0

Alkalmazás: VILPE AM tetőösszefolyó fűtéséhez.

fűtőszál.

0

Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba. védőrács.

0

Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba. védőrács.

0

63 990 Ft
42 990 Ft
42 990 Ft
42 990 Ft
43 990 Ft
47 990 Ft
48 990 Ft
47 990 Ft
48 990 Ft
7 990 Ft
7 990 Ft
48 990 Ft
48 990 Ft
3 990 Ft
3 990 Ft

72422

VILPE CM védőrács

Tartozékok

72424

VILPE védőrács labda

Tartozékok

740779

Vilpe Monza átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető

Téglavörös

P

Tetőátvezető elemek

Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba. védőrács.

0

Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb szemét jusson az összefolyóba. 75védőrács.
75-125 125 mm-es tetőösszefolyókhoz való.

0

75-160 Alkalmazás: Roben Monza Plus vagy ahhoz hasonló kerámiacserepes tetők esetén.

20

12 990 Ft

20

12 990 Ft

110

kerámia cseréptető

2 990 Ft

741077

VILPE Balance átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető

735061

Eco 110/125 FLOW tetőventilátor szerviz készlet

Tetőventilátor szerviz készlet

173 990 Ft

735062

Eco 160 FLOW tetőventilátor szerviz készlet

Tetőventilátor szerviz készlet

193 990 Ft

735063

Eco 200 FLOW tetőventilátor szerviz készlet

Tetőventilátor szerviz készlet

294 990 Ft

735038

ECo Potentiometer tetőventilátorokhoz

Szürke

Fehér

P

Tetőátvezető elemek

cserepes tető

75-160 Alkalmazás: Creaton Balance vagy ahhoz hasonló cserepek esetén.

átvezető elem, rögzítő csavarok,
tömítés, telepítési útmutató.

5 990 Ft

Potenciométer az EC tetőventilátor sebességének fokozatos kormányzásához

23 990 Ft

