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Ventilatiekokers

1

1a

1

2

Pet voor koker

Alternatief voor pet Regenring in PU
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Dakplaat PE gegolfd of vlak
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Regelklep met afneembare rvs asdelen voor stelmotor
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Instroomring
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De TPI ventilatiekokers zijn vervaardigd uit hoog-

urethaan maakt het systeem vooral bijzonder geschikt

waardig polyurethaan en zijn ontwikkeld voor een

voor koudere gebieden. Condensatie wordt hierdoor

optimaal ventilatiekarakteristiek.

voorkomen.

Het programma omvat de meest gangbare diameters

Het polyurethaan productieprogramma is aangevuld

en alle individuele componenten nodig voor de pro-

met diverse polyethyleen onderdelen zoals bijvoor-

jectering van een optimaal ventilatiekoker-concept.

beeld dakplaten, vlinderkleppen en regenringen voor

De hoge isolatiewaarde van het gebruikte poly-

alle mogelijke cq. noodzakelijke toepassingsgebieden.

Regenring in PE
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Vlinderklep (inbouw /opbouw)

6

5
Dakplaat PE instelbaar tussen 9 en 23°
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Alternatief voor koker Verlenging d.m.v. PE klikkoker mogelijk
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Halfschaal; L=1 mtr.
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Spanbanden
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Vanwege de zwarte kleur van deze PE-onderdelen

In deze folder vindt u de meest gangbare onderdelen;

hebben wij de PU onderdelen ook beschikbaar in zwart

in onze prijslijsten hebben we alle individueel beschik-

polyurethaan. Daarnaast is het programma gecomple-

bare onderdelen opgenomen. Wij werken voor u graag

teerd met diverse componenten zoals ophangbeugels,

een op maat gemaakte offerte uit!

afschoorbanden en inbouwbeugels voor bijna alle in de
markt beschikbare ventilatoren.
Alles uit roestvrijstaal!

Het complete kokerprogramma met een wanddikte

een eenvoudige maar vooral ook snelle montage. Als

van 25 mm, is beschikbaar in de diameters: 404, 520,

alternatief voor de dakplaten hebben we een com-

640, 720 en 820 mm. In diverse andere diameters zijn

pleet programma aan flexibele dakfolien beschikbaar.

verschillende onderdelen beschikbaar zoals bijvoor-

Hiermee kan voor iedere kokerdiameter en voor elke

beeld halfschalen en spanbanden. Onze koker-

dakhelling en dakplaatvorm een passende en water-

elementen hebben een standaard lengte van 1 m.

dichte oplossing geboden worden.

Door middel van roestvrijstalen spanbanden kan
eenvoudig iedere gewenste kokerlengte worden

Door het halfschaal-concept worden grote transport-

gecreëerd. Deze spanbanden zorgen niet alleen voor

volumes vermeden.
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