RENSON®
Design dakdoorvoer

RENSON® design dakdoorvoer
Inleiding
De Renson design dakdoorvoer werd ontworpen voor het optimaal afvoeren
van ventilatielucht via het dak.
De dakdoorvoer wordt gekenmerkt door zijn technische superioriteit en
esthetische vormgeving. Zijn unieke vormgeving garandeert een uiterst lage
luchtweerstand wat de werking van het ventilatiesysteem ten goede komt.
Bovendien oogt het geheel heel mooi en past de dakdoorvoer zowel op
moderne, klassieke en leien dakpannen.
Er werd bewust gekozen om lood vervangend materiaal te gebruiken om de
dakdoorvoer in te bouwen. De universele en leien dakpan bestaan uit
hoogwaardig polypropyleen. De Flex wordt ingebouwd met een krachtige
loodvrije flexibele slab op basis van silicone.
De Renson dakdoorvoer werd speciaal ontwikkeld om een correcte werking
van de Renson ventilatiesystemen te garanderen.
Product
• Heel lage drukval over de dakdoorvoer
- De afblaas van een ventilatiesysteem is het meest kritische onderdeel
inzake mogelijke capaciteitsproblemen en geluidsoverlast
- Garandeert een stillere werking van het ventilatiesysteem
• Inbouw met behulp van een universele, leien dakpan of met een krachtige
loodvrije flexibele slab (Flex)
• Geschikt voor verschillende hellingsgraden en types dakpannen
• Lood vervangend materiaal
- Zowel de dakdoorvoer als de universele of leien dakpan bestaan uit
polypropyleen
- UV-beschermd
- Geen loodafzetting op de dakpannen
- De flexibele slab van de Flex bestaat uit silicone met een aluminium
versterking
• Aansluitdiameter 150/160 mm
Flex

• Esthetisch hoogwaardige vormgeving
- Discrete plaatsing op het dak
• De universele dakpan is beschikbaar in zwart en baksteen rood, de dakpan
voor leien dak en de Flex enkel in zwart.
• Afblazen van ventilatielucht parallel met het dak
- Minder vuilafzetting op het dak
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