Soluţii

INOVATOARE și ESTETICE
de ventilare ale învelitorii de la
Terran!

Nou

ţigle de ventilare noi pentru ca învelitoarea să fie
în trend cu cerinţele actuale.
Noile ţigle de ventilare montate într-un număr corespunzător măresc durata de
viaţă a învelitorii respectiv confortul din mansardă și totodată îmbunătăţesc
aspectul estetic al acoperișului, fără costuri suplimentare semnificative.

Ce este important de știut despre noile ţigle
de ventilare?
ţiglele de ventilare au rolul de a evacua aerul din structura acoperișului. Cu ajutorul lor aerul de sub
acoperiș poate circula cu ușurinţă și nu pune în pericol imobilitatea ţiglelor perimetrale. Deoarece
trebuie asigurată aerisirea fiecărui spaţiu dintre căpriori, poate fi necesară montarea ţiglelor de
ventilare și de-a lungul coamelor înclinate.
RUNDO

ZENIT

Dimensiune: 330 x 415 mm
Lăţimea activă: 298 mm
Necesar:
min. 3 buc. între căpriori

Dimensiune: 330 x 420 mm
Lăţimea activă: 298 mm
Necesar:
min. 3 buc. între căpriori

SYNUS

Danubia, Coppo

Dimensiune: 330 x 420 mm
Lăţimea activă: 300 mm
Necesar:
min. 3 buc. între căpriori

Dimensiune: 330 x 420 mm
Lăţimea activă: 300 mm
Necesar:
min. 6 buc. între căpriori

De fiecare dată trebuie verificat necesarul exact
de ţigle de ventilare din ofertă!
Atenţie!
Cantitatea totală de ţiglă de bază trebuie corelată cu cantitatea de ţiglă de ventilare! Acest lucru este indispensabil
deoarece necesarul din acest nou tip de ţiglă de ventilare este câteodată de 3-6 ori mai mare decât necesarul din
vechiul tip de ţiglă de aerisire folosit până acum. De exemplu, pentru un acoperiș de 158 mp din vechile ţigle de
aerisire trebuiau montate 24 bucăţi faţă de necesarul de ţigle de ventilare de tip nou de 70 bucăţi! *
* am luat în calcul o clădire cu amprenta la sol de 10x10m, streașini de 50 cm cu unghiul învelitorii de 40 grade. Pentru gamele de ţigle Danubia și Coppo necesarul de ţigle de
ventilare este și mai mare.

NECESARUL CRESCUT DE ţIGLE DE VENTILARE NU ATRAGE
COSTURI SUPLIMENTARE SEMNIFICATIVE, fiindcă preţul acestora este

mai avantajos și numărul ţiglelor de bază necesare se reduce. Astfel puteţi beneficia de un
produs cu raport preţ-calitate mai bun, întrucât datorită soluţiei inovatoare care asigură o
ventilaţie adecvată, puteţi locui sub un acoperiș mai frumos, mai estetic, mai funcţional.

Ce se întâmplă dacă se montează un număr necorespunzător de ţigle de ventilare?
Crește volumul apei de condens
de sub acoperiș, ca urmare se
deteriorează șarpanta.

Consultanţă tehnică:
info@tigleterran.ro

Crește temperatura în
mansardă datorită ventilaţiei
inadecvate.

Calculator necesar ţigle de ventilare
Calculez!

