
Armourvent®  Multi Plus

PRÍSLUŠENSTVO • Odvetrávače

Odvetrávače

Výhody:

•  Predĺži životnosť Vašej strechy a Vašich šindľov
•  Zvýši komfort bývania
•  Reguluje vlhkosť v strešnom plášti
•  Zabezpečuje  reguláciu tepla a úniku vodnej pary zo strešného 

plášťa
•  Zabezpečuje cirkuláciu vzduchu medzi izoláciou a strešným 

debnením
•  Zabraňuje poškodzovaniu strešnej konštrukcie vplyvom vlhkosti
•  Ochladzuje strechu pri horúcom počasí
•  Predchádza ľadovým barieram po snežení

Ventilácia Vašej šindľovej strechy 
zabezpečuje vyrovnávanie teplotných 

rozdielov exteriérovej a interiérovej časti 
strechy. Vaša strecha bude lepšie znášať 

teplotné rozdiely.



IKO Sales International NV
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T +32 (0)11 34 01 20  •  F +32 (0)11 34 01 30
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•  IKO Armourvent® Multi
 je vyvážený odvetrávací systém dodávaný v kotúčoch. 

Zabezpečí účinné a výkonné odvetranie akéhokoľvek 
sklonu strechy s IKO šindľami. Na streche je prakticky 
neviditeľný a vďaka špeciálnej konštrukcii je extrémne 
pevný a pritom ľahký a jednoducho aplikovateľný. 

•  IKO Armourvent® Ridge
 sú vyvinuté tak, aby zapadali do rovnej plochy strechy; 

vďaka zabudovanému špeciálnemu systému sú odolné 
voči dažďu, snehu, listom zo stromov či hmyzu.

PRÍSLUŠENSTVO • Odvetrávače

Poznámka: Právo na zmenu informácii vyhradená. 
Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk
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Hrebeň Nárožie (*)

Odkvap

Armourvent® 

Multi
Armourvent® 

Multi Plus
Armourvent® 

RidgePlus

Rozmery 600 x 22,80 cm 600 x 28,50 cm 122 x 27,9 cm

Použiteľné pre typ IKO 
šindľa

Armourglass PLUS
(Victorian PLUS)

Monarch

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

(Superglass-Biber) 
Superglass

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

(Superglass-Biber) 
Superglass

Sklon strechy 15° - 85°(*) 9,5° - 90°(*) 15° - 45°

  Plocha odvetrania 275 cm²/m 275 cm²/m 258 cm²/m

Množstvo/krabica 1 1 10

+ 120 x     (50 mm)

IKO Slovakia s.r.o  •  Člen IKO group
Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
T 034 69 83 111 •  E  iko.sindle@iko.com
www.iko.sk

(*) v závislosti od typu šindľa a inštalácie. Pre metódu s natavovaním plameňom od sklonu ≥ 4°.



Armourvent®  Standard

PRÍSLUŠENSTVO • Odvetrávače

Odvetrávače

Výhody:

•  Predĺži životnosť Vašej strechy a Vašich šindľov
•  Zvýši komfort bývania
•  Reguluje vlhkosť v strešnom plášti
•  Zabezpečuje  reguláciu tepla a úniku vodnej pary zo strešného 

plášťa
•  Zabezpečuje cirkuláciu vzduchu medzi izoláciou a strešným 

debnením
•  Zabraňuje poškodzovaniu strešnej konštrukcie vplyvom vlhkosti
•  Ochladzuje strechu pri horúcom počasí
•  Predchádza ľadovým barieram po snežení

Ventilácia Vašej šindľovej strechy 
zabezpečuje vyrovnávanie teplotných 

rozdielov exteriérovej a interiérovej časti 
strechy. Vaša strecha bude lepšie znášať 

teplotné rozdiely.
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•  IKO Armourvent® Standard
 Veľké, plastové odvetrávače s vysokým účinkom odvetrania.

•  IKO Armourvent® Special
 sú moderné hliníkové odvetrávače vyvinuté tak, aby na streche 

boli málo viditeľné. Hliník a špeciálny povrch im zabezpečuje 
dlhú životnosť; vďaka vnútornej členitej štruktúre sú odolné 
voči vtákom, hmyzu, snehu či vode. Sú dostupné v niekoľkých 
farbách.

•  IKO Airhawk Turbinevent
 pre dovetranie veľkých povalových priestorov. Hliníková bez 

údržbová konštrukcia.

PRÍSLUŠENSTVO • Odvetrávače
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Poznámka: Právo na zmenu informácii vyhradená. 
Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk
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Armourvent® 

Standard
Armourvent® 

Special
Airhawk®

Turbinevent

Rozmery 43 x 45 x 11 cm 37 x 40 x 7,5 cm  = 30,48 cm  = 35,56 cm

 Plocha odvetrania 322 cm²/pc. 30 cm²/pc. 613 cm²/pc. 852 cm²/pc.

Sklon strechy 15° - 45° 15° - 90° 9,5° - 45°

Farba Hnedý, Čierny Červený, Zelený
Čierny, Hnedý, 

Al sivý
Al sivý


