
En god ventilation av kallvind och takkonstruktion är viktig för att 
hålla huset friskt. VILPE har den bästa lösningen för plåttak. 

VILPE Vent nockplåtsventilator är en undertrycksventilator som 
luftar takkonstruktionen och kallvinden. Samma nockplåtsventila-
tor kan installeras på olika nockplåtar och takvinklar. Ventilatorns 
konstruktion gör också att nockplåten kan monteras enhetligt 
och i hela längder.

Produktens formgivning säkerställer att ventilatorn och den 
obrutna nockplåten ger ett enhetligt intryck. Nockplåtsventilatorn 
kan användas på redan befintliga tak eller vid ny takläggning.
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VILPE® Nockplåtsventilator
Undertrycksventilator för plåttak

         VILPE-garantier:

      10 års färggaranti

         20 års teknisk garanti



Mått

Tillverkningsmaterial

VILPE Intake-tilluftshuven tillverkas i bestående, miljövänlig UV-
skyddad polypropylenplast (PP). VILPE-produkterna har använts 
framgångsrikt under 30 år i tuffaste tänkbara nordiska klimat. VILPE-
produkterna är långlivade och tillverkas i återvinningsbar, genomfär-
gad 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 tempera-
turer på till och med -40°C – +120°C.

Produktnummer

      svart, RAL 9017 VILPE NOCKPLÅTSVENTILATOR 733912 
     brun, RAL 8017  733914   
     grön, RAL 6020   733916   
     grå, RAL 7015   733917   
     röd, RAL 3009   733918   
     tegelröd, RAL 8004   733919  
          
       

FÄRG NAMN PRODUKTNUMMER 

Användningsmöjligheter

Nockplåtsventilatorn passar tack vare monteringsramen på de vanli-
gaste nockplåtsprofilerna, dvs. rund nock, TRP-nock och rak nock. Det 
går bra att böja monteringsramen för montering på olika nockvinklar. 
Ventilatorn kan kompletteras med ett filter, som förhindrar att insekter 
tar sig in genom nockventilatorn. Öppningen på ventilatorn motsvarar 
öppningen på ett rör med diametern 160 mm.

Nockplåtsventilatorn monteras ovanpå nockplåten vilket gör att den 
kan användas vid ny takläggning eller eftermonteras på redan befintliga 
tak. Nockplåtsventilatorn finns att få i sex standardfärger.
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19Besöksadress:

VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32, 192 79 Sollentuna

Tillverkare:
VILPE Oy
Handelsvägen 9, 65610 Korsholm
FINLAND
sales@vilpe.com
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