Ventilations- och takprodukter
för all ventilation och takgenomföringar
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Varför VILPE®?

Snabbt - Enkelt - Säkert

Huset måste kunna andas för att det ska bevaras friskt och erbjuda en god och hälsosam bomiljö.
Välisolerade hus behöver ett ventilationssystem som renar inomhusluften. Under årens lopp kommer detta att öka värdet på huset.

VILPE® är ett komplett system för frånluftsventilation samt ventilation av bl.a. takkonstruktion,
kallvind och krypgrund. VILPE®-produkterna monteras enkelt på egen hand utan specialverktyg,
och förpackningen innehåller alla delar och instruktioner som behövs.

På taket bildar VILPE®-produkterna en estetiskt tilltalande helhet och tack vare de många alternativen finns den rätta genomföringsmodellen och den rätta färgen för varje tak. VILPE® erbjuder
fungerade lösningar och garanterad kvalitet:
u 10 års färggaranti
u 20 års garanti för teknisk funktionalitet
u 2 års garanti för takfläktarnas elektriska delar

VILPE®-produkterna har använts framgångsrikt i 30 år i hårdast tänkbara Nordiska klimat.
VILPE®-produkterna är långlivade och klarar även extrema väderförhållanden – de tål vatten, snö,
köld och solgass.
VILPE®-produkterna tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast.
Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar
fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på till och med -40°C –
+120°C.

FUNKTION OCH STORLEK

VILPE® betyder lätt produktval, enkel och vattensäker montering

Avloppsluftare
Ø 75/110
Höjd 300 mm

Takhuv P
Ø 125/160/200/250
Höjd 500 mm

Takfläkt P
Ø 125/160/200
Höjd 500 mm

Takhuv S
Ø 125/160/200/250

Takfläkt S
Ø 125/160/200
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Avloppsluftare
Ø 110 mm +
Pappgenomföring

Papp
genomföring hög

Frånluftshuv
Ø 160 mm +
Pappgenomföring hög

Classic
genomföring

XL frånluftshuv
Ø 250 mm +
Classicgenomföring

Plåtpanne
genomföring

Frånluftshuv
Ø 125 mm +
Plåtpannegenomföring

Betong
genomföring

Vittinge
genomföring

Antenntätning
Ø 12-90 mm +
Betonggenomföring

MONTERAD OCH VATTENSÄKRAD PÅ MINDRE ÄN
EN TIMME!

“

“

VILPE® erbjuder ett komplett paket för frånluftsventilation i villor, radhus,
flerbostadshus och fritidshus och fyller behoven vid både renovering och nybyggnation

Lösningar
Takgenomföringssatser

Med en VILPE® genomföringssats drar man enkelt och vattentätt rör,
spirokanaler, parabolstag m.m. genom taket vilket minimerar risken för
fuktskador och olägenheter som buller och besvärande lukt. Att montera de
vattentäta genomföringarna går snabbt och enkelt. Genomföringssatserna
liksom övriga VILPE® produkter har utformats för dem som vill arbeta enligt
gör-det-själv principen. Det räcker med en person för att utföra de moment
som ingår i monteringen. Montage kräver ingen specialkompetens.
Alla delar för monteringen ingår i leveransen och inga specialverktyg
krävs. Detta gör VILPE® till ett perfekt alternativ för både proffs och
hemmafixaren.

Avloppsluftare

Enligt god byggpraxis ska huset ha en avluftning av avloppsstammen.
VILPE® avloppsluftare är avsedda för luftning av avloppsrör i dimensionerna Ø 75–110 mm. Genom att luftningen sker ovan snötäcket vintertid undviker man att ett vakuum uppstår som suger bort vattnet ur vattenlåsen med
luktolägenheter som följd. När luften strömmar fritt luktolägenheter
uppstår inte. Avloppsluftaren finns både isolerad och oisolerad.

Takhuvar

Med VILPE® takhuvar transporteras effektivt från-/avluften ut ur bostaden.
Med hjälp av en takhuv kan luften ledas ut från bland annat ventilationsaggregat, värmepump eller spiskåpa. Takhuvar finns i tre serier – P, S och
Kon. Takhuvarna är utformade så att tryckfallet blir minimalt, bl.a. genom
att luften evakueras ovan snötäcket vintertid, samtidigt som de förhindrar
att regnvatten kommer in i ventilationskanalen. Utblåsningsriktningen är
uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra att takmaterialet
påverkas av frånluften. Alla VILPE®:s Takhuvar är invändigt isolerade och
godkända för imkanaler.

Takfläktar

Med VILPE® takfläktar kan man hantera hela bostadens frånluftsventilation eller valda delar av den, t.ex. suga ut fuktig luft från dusch, badrum
och tvättstugor eller koppla fläkten till spiskåpan i köket. Med spiskåpan
ansluten till en takfläkt reducerar man drastiskt ljudnivån i köket. Tester
har visat att VILPE® takfläktar är tystgående och effektiva, vilket bidrar till
god boendekomfort.
VILPE® takfläktarna är utformade så att tryckfallet är minimalt, bl.a.
genom att luften evakueras ovan snötäcket vintertid, samtidigt som de
förhindrar att regnvatten kommer in i ventilationskanalen. Utblåsningsriktningen är uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra att
takmaterialet påverkas av frånluften. Takfläktarna har som standard en
inbyggd termokontakt med automatiskt återställning. Varvtalet kan regleras steglöst med en tyristor eller i fasta steg genom en transformator med
olika utspänningar. Fläktmotorn är lätt åtkomlig och går att ta loss utan
verktyg. Det finns tre modeller av VILPE® takfläktar: P-, S- och Kon serien.
Alla VILPE®:s fläktar är im-kanals godkända.

www.vilpe.se
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