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WW 83

Wiatrownice modułowe
uniwersalne dolne
Drift 150

Drift 180

Drift 224

Szerokość całkowita 384 mm 384 mm
Drift 150 lub Drift 180

Szerokość efektywna 350 mm 350 mm
150 mm 180 mm

Wysokość

40 mm

Głębokość

40 mm

Nowość w ofercie

Drift – wiatrownice modułowe
uniwersalne dolne i zewnętrzne
Elementy precyzyjnego zakończenia krawędzi bocznych połaci

Wiatrownica modułowa
uniwersalna zewnętrzna
Drift 224

i

dachowych do wszechstronnego zastosowania na każdym dachu,
niezależnie od typu pokrycia.
Cechy i wyróżniki

Do montażu
wymagana jest
wiatrownica
wewnętrzna
WW 83

Szerokość całkowita

381 mm

• Stal – materiał najwyższej klasy gwarantujący trwałość na lata.

Szerokość efektywna

350 mm

• Fabrycznie przygotowane otwory i miseczki montażowe – nasz patent umożliwiający
precyzyjny, szybki montaż.

Wysokość

224 mm

Głębokość

32 mm

• Innowacyjny zamek Z – precyzyjne łączenie na tzw. wsuwkę, dzięki czemu wkręty montażowe
są całkowicie ukryte, a połączenia trwałe i estetyczne.
• Wzdłużne przetłoczenie V – stanowi dodatkowe usztywnienie oraz nadaje atrakcyjnego
wyglądu.
• Zawinięcie zakończeń – gwarantuje efekt jednolitości i spójności kolorystycznej, eliminując
efekt “świecenia” krawędzi.
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Wiatrownice Drift dostępne są w wersjach:
Lewa (L) i Prawa (P)

Grubość blachy

• Precyzja wykonania produktu, gwarantuje idealne, trwałe i wyjątkowo estetyczne
wykończenie dachu.

Blacha stalowa S280

Materiał

• Szerokość efektywna 35 cm – spójna z wymiarem modułu blachodachówek, co zapewnia
harmonijność połaci dachowej.

0,5 mm

Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi
X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Ultramat

Ilość w opakowaniu
Kolory

• Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej z pokryciem dachowym.

20 sztuk
8
X-MATT BT SP30

• Element stanowi integralną część pozostałych modułowych obróbek blacharskich dachu.

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016

D-MATT SP35
Czarny RAL 9005
Brązowy RAL 8017
Antracyt RAL 7016

+48 502 197 197
budmat.com

Ultramat
Pozostałe powłoki i kolory
dostępne na indywidualne zamówienie.

Czarny RAL 9005
Brązowy RAL 8017
Antracyt RAL 7016

