Ventilační turbíny a komínové hlavice

Světlovody

www.hpi-cz.eu
DIFÚZNÍ FÓLIE
Vysoce difúzní kontaktní membrány slouží jako pojistná hydroizolační a paropropustná vrstva chránící podstřešní konstrukce a tepelné
izolace proti vlhkosti pronikající do střešního pláště dešťovou vodou a prachovým sněhem. Podle typu umožňují pokládku přímo na izolaci
nebo na bednění. Membrány vybavené integrovanou lepicí páskou nebo dodatečně lepené zabraňují odvětrávání tepla z izolační vrstvy
prouděním vzduchu ve střešním souvrství v zimních měsících.
Ventilační turbína Lomanco
- pro aktivní odvětrání střešních
plášťů, sanitárních zařízení,
půdních prostor a interiérů

Komínová hlavice Rotowent
- pro všechny typy paliv

Komínová hlavice Turbowent
- pro plynové kotle

Světlovody SUNPIPE, ODL
- pro šikmé i ploché střechy

Doplňky do plochých
střech DUTRAL a PVC
Vysoce difúzní kontaktní membrány
Permo®

Vysoce difúzní kontaktní membrány
Tyvek®

Parotěsné fólie a parobrzdy zamezují prostupu vodních par z interiéru, chrání tepelnou izolaci a střešní konstrukci před vlhkostí. Parobrzdy zároveň umožňují vysychání
zabudované vlhkosti. K správné funkci fólií
je nezbytné použití vhodného spojovacího
materiálu, pásek a tmelů, pro parotěsné
spojování a napojování k souvisejícím konstrukcím jako je obvodové zdivo, komíny
apod.

Systémové pásky k difúzním membránám,
parobrzdám a parotěsným fóliím - podle
výrobce

Střešní vpusť

Atiková vpusť

Lapač listí

Kontakty na naše obchodní zástupce:

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY

Parotěsné fólie Jutafol®, Jutafol® Al
(reflexní), Sunflex® (bublinková reflexní)

Větrací komínek

Parobrzdy Wallint®, Tyvek® VCL

Karel Dušek, tel.: 602 439 168
e-mail: karel.dusek@hpi-cz.eu

Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou,
Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.eu

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Praha hl.m.,
Praha-východ, Semily

Jana Nejedlíková, tel.: 606 622 267
e-mail: jana.nejedlikova@hpi-cz.eu

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Uherské Hradiště, Vyškov, Vsetín, Zlín, Znojmo

Miroslav Schrötter, tel.: 602 488 915
e-mail: miroslav.schrotter@hpi-cz.eu

Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Třebíč, Jihlava, Kolín,
Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Žďár nad Sázavou

Štěpán Rapp, tel.: 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.eu

Chomutov, Děčín, Kladno, Litoměřice, Louny, Most, Plzeň-město, Plzeň-jih,
Plzeň-sever, Rakovník, Rokycany, Teplice, Ústí nad Labem

Jan Kamlar, Tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.eu

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava

Darja Mieglová, Tel.: 724 224 848
e-mail: darja.mieglova@hpi-cz.eu

Beroun, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Karlovy Vary, Klatovy, Písek,
Praha-západ, Prachatice, Příbram, Strakonice, Sokolov, Tachov

HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
503 01 Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: prodej@hpi-cz.eu

Pobočka – Plzeň:
Hřbitovní 17, 312 00 Plzeň
tel./fax: +420 371 522 409
tel.: +420 371 520 234
e-mail: plzen@hpi-cz.eu
blovice@hpi-cz.eu

Společnost je držitelem systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000.
Technické listy, reklamační protokoly, návody k montáži a prohlášení o shodě jsou k dispozici v sídle ﬁrmy,
nebo na www.hpi-cz.eu

Střešní
program
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Vysoce difúzní kontaktní membrány
Jutadach®

Nezapomeňte na profesionální příslušenství
pro Váš domov!

Bez našeho uceleného a ověřeného systému střešního příslušenství by žádná krytina své základní poslání
příliš dlouho neplnila. Střešní doplňky HPI umožňují rychlou, snadnou a bezchybnou montáž do všech typů
krytin. Jsou nezbytné pro zajištění optimální funkčnosti a dlouhé životnosti střešního pláště, pro ochranu
podstřešních konstrukcí i pro bezúdržbovost střechy každého domu.
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SYSTÉMY TRAPAC®

Pokládání hřebene „nasucho“
- větrací pás, držák hřebenové latě,
příchytky hřebenáčů

Větrací pás s kartáčem
a hliníková příchytka hřebenáče

Univerzální větrací pás TOP-ROLL
(Roll-Fix®, EKO-ROLL, VentAL,
PB-ROLL)

Uzávěra hřebene (Al, PVC)

Hliníkový pás úžlabí - těsnící pás
úžlabí, těsnění hrdla úžlabí

Top-Air program - větrací
hlavice pro Betternit a šindel

Venduct® Solar - kabelový
prostup

Top-Air program - odvětrávací roura,
základní plastová taška podle typu
krytiny, Flex-hadice
Stoupací plošina - držák stoupací
plošiny, držák roštu, rošt

Venduct® dlouhá odvětrací roura,
univerzální střešní průchodka,
Flex-hadice

Prosvětlovací taška - podle
typu krytiny

Top-Air program - anténní průchodka, plastová taška podle typu krytiny

Ochranný pás proti ptákům
a ochranná větrací mřížka

Střešní vikýře (pozink, hliník, titanzinek, měď)

Okapový zachycovač listí

Těsnící pás kolem komínů
- Top ﬂex, 3D ﬂex
- zakončovací lišta

Speciálně tvarovaný podle typu
krytiny - vhodný pro KM Beta, KM
Beta Hodonka, Betonpres, Besk,
Bramac alpská, Bramac moravská
a Bramac-MAX

Univerzální s rovným nebo
vypouklým víkem - vhodný pro
proﬁlované střešní krytiny

Standard - vhodný pro Cembrit,
šindel a bobrovku

Venduct® prostupová taška
a adaptér pro turbokotel

Protisněhová mříž a taška
sněholamu

Držák kulatiny (podle typu krytiny)

Protisněhové háky
(podle typu krytiny)

Rošt stoupací plošiny + spojka
pro napojení plošin

Stoupací taška s nášlapem

Bezpečnostní hák

