
Produktdata / Anvisning nr. 17

Koncept Roof udluftningshætte - zink

Koncept Roof udluftningshætte af zink

• Anvendes til rumventilation og aftræk fra 
f.eks baderum.

• Let tilslutning til andre dimensioner med 
multiadapter.

• Let og hurtig montering.

Udluftningshætten anvendes til udluftning af beboel-
sesrum, og aftræk ved baderum, køkken, tørretumbler 
og ventilationsanlæg.

Monteres nemt sammen med resten af taget og følger 
altid taghældningen, hvilket giver en fl ot integreret 
løsning. 

Taghætten leveres som et komplet sæt bestående af 
hætte, multiadapter, isoleringsrør 15×15 og en under-
tagsgennemførring.

Produktdata / anvisning nr. 17

koncePt roof udluftningshætte - zink



KOMPROMENT ApS · Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · Fax: +45 96 52 01 11 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk

Teknisk data

Materiale Zink

Farver Zink

Ventilationsareal 225 cm² 

Grader 5° - 60°

V
er

si
o

n
: J

an
u

ar
 2

01
1

Klargøring til taghætte. Se evt. datablad 
for undertagsgennemførring.

Bundstykket centreres over undertags-
gennemførringen, og sættes ned i 
kanalerne så clipsene fastholder den i 
bunden.

Zinkhætten sættes ned over bundstyk-
ket.

Zinkhætten sættes i lod. Hætten fastgøres med 2 stk. vejrbe-
standige popnitter eller skruer, på hver 
side af zinkhætten.

Skiferne lægges omkring hætten, så 
den bliver fastholdt.
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