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Systém distribúcie vzduchu RenoPipe RP do zariadených bytov,
pre priznanú montáž na stenu alebo pod strop

Kombinovaný rozdeľovač/zberač,
prívod vzduchu z pravej strany
Kompaktný rozdeľovač z pozinkova-
ného oceľového plechu s hluk absor-
bujúcou izoláciou na vnútorných
stenách. Vlastnosti: zberač pre od-
vod, rozdeľovač prívodu vzduchu
s funkciou útlmu hluku. Pripojenie na
zariadenie 2 x DN 125, 2 x DN 100
pre odvod, 2 x DN 100 pre prívod.
Vrátane revízneho otvoru a krytky.
RP-KVK 3-100/125 R č. 3048

Kombinovaný rozdeľovač/zberač,
prívod vzduchu z ľavej strany
Kompaktný rozdeľovač z pozinkova-
ného oceľového plechu s hluk absor-
bujúcou izoláciou na vnútorných
stenách. Vlastnosti: zberač pre od-
vod, rozdeľovač prívodu vzduchu
s funkciou útlmu hluku. Pripojenie na
zariadenie 2 x DN 125, 2 x DN 100
pre odvod, 2 x DN 100 pre prívod.
Vrátane revízneho otvoru a krytky.
RP-KVK 3-100/125 L č. 3038

Sada dlhej spojky
Pozostáva zo spojky DN 100 z nára-
zuodolného polypropylénu a dvoch
tesnení pre zabezpečenie vzducho-
tesnosti spojov potrubia. Vrátane
upevňovacej svorky pre jednoduchú
„klik” montáž potrubia.
RP-LV Obj.č. 3029

Krátka spojka
Spojka DN 100 z nárazuodolného
polypropylénu. Vrátane tesnení pre
zabezpečenie vzduchotesnosti spo-
jov RenoPipe EPS tvaroviek a ste-
nových prechodov.
RP-KV Obj.č. 3030

Potrubie bal =4 ks*
Hladký povrch so štvorhranným pro-
filom, vnútorný priemer DN 100,
dĺžka 1 m.
RP-K Obj.č. 3061

Potrubie bal =4 ks*
so štukovým profilom
Ako vyššie, ale navyše s pekným štu-
kovým profilom.
RP-SK Obj.č. 3065

T kus bal =4 ks*
Kompaktný T kus s hladkým
povrchom štvorhranného profilu,
vnútorný priemer DN 100/100/100,
RP-T Obj.č. 3062

T kus bal =4 ks*
so štukovým profilom
Ako vyššie, ale navyše s pekným štu-
kovým profilom.
RP-ST Obj.č. 3066

Vnútorný rohový kus bal =2 ks*
90°-vnútorný rohový kus s hladkým
povrchom štvorhranného profilu,
vnútorný priemer DN 100.
RP-IW Obj.č. 3075

Vnútorný rohový kus bal =2 ks*
so štukovým profilom
Ako vyššie, ale navyše s pekným štu-
kovým profilom.
RP-SIW Obj.č. 3077

Vonkajší rohový kus bal =2 ks*
90°-vonkajší rohový kus s hladkým
povrchom štvorhranného profilu,
vnútorný priemer DN 100.
RP-AW Obj.č. 3076

Vonkajší rohový kus bal =2 ks*
so štukovým profilom
Ako vyššie, ale navyše s pekným štu-
kovým profilom.
RP-SAW Obj.č. 3078
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Kombinovaný rozdeľovač/zberač

* Dodávané minimálne v uvedených baleniach.
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Vonkajší rohový kus

Rozmery v mm

Systém distribúcie vzduchu RenoPipe Rozumné riešenie vyvinuté špeciál-
ne pre rekonštrukcie na nízkoener-
getický štandard. RenoPipe zjed-
nocuje distribúciu vzduchu a dizajn
priznaného potrubia do jedného
funkčného celku. Výhody: 
– rýchla a jednoduchá montáž aj

počas obývania priestorov,
– jednorazová inštalácia v mont.

domoch bez delenia na fázy,
– zníženie množstva materiálu

a nákladov na minimum,
– cenovo prijateľné riešenie vďaka

málo komponentom a vynecha-
niu vetvy potrubia pre odvod
vzduchu (riešené centrálne).

■ Inštalácia
■ RP tvarovky sa skracujú jednodu-

cho pomocou ručnej jemnej listo-
vej pílky na požadovanú dĺžku. 

■ Priznaná montáž sa realizuje pod
strop alebo na stenu nakliknutím
dlhej spojky na upevňovaciu svor-
ku, ktorá je súčasťou balenia.

■ Voľné skracovanie potrubia

umožňuje vyrovnávať nerovnosti
podkladového povrchu. Pre roho-
vé rezy a spoje sú k dispozícii
vhodné tvarovky. Upevňovacie
elementy s vyrovnávaním dĺžky,
natočenia a výšky garantujú pres-
né vzájomné zapadnutie dielov.

■ Vlastnosti a výhody
■ Komponenty s možnosťou ďalšej

farebnej povrchovej úpravy sú vy-
robené z hladkého, vysokozhuste-
ného EPS v bielej farbe.

■ Rýchla priznaná montáž bez ná-
kladných stropných podhľadov.

■ Neznižovanie svetlej výšky v celej
miestnosti.

■ Koncepcia trasy potrubí, montáž
■ Vzduch je odsávaný zo susedia-

cich miestností odvodu vzduchu
priamo do kombinovaného roz-
deľovača. Odvodné potrubie a sa-
mostatné tlmiče sú nepotrebné.

■ Asymetrické tesnenia zabezpeču-
jú úplnú tesnosť celého systému.
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Kombinovaný rozdeľovač/zberač
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T kus
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Vnútorný rohový kus
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Systém distribúcie vzduchu RenoPipe RP do zariadených bytov,
pre priznanú montáž na stenu alebo pod strop
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Záslepka a revízna krytkaPrechod stenou
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Svorka

Univerzálna dizajnová výustka
Dizajnová výustka pre prívodnú ako
aj odvodnú prevádzku, DN 100, na-
staviteľný prietok. Uzatvorená plným
estetickým panelom pred pohľadom
do vnútra, s integrovaným filtrom.
DLV 100 Obj.č. 3039

Náhradný filter vzduchu bal =5 ks*
ELF-DLV 100 Obj.č. 3042

Prívodná dizajnová výustka
Dizajnová výustka určená pre účely
prívodu vzduchu, DN 100.
DLVZ 100 Obj.č. 3040

Fasádna kombimriežka
Pre nasávanie a výfuk vzduchu. Uni-
verzálne využitie - nasávanie voliteľne
vpravo alebo vľavo príp. zdola. Este-
tická. Vysoká kvalita vyhotovenia.
Materiál nerez. Pripojenie DN 125.
IP-FKB 125 Obj.č. 2689

Nasávacia fasádna mriežka
Estetická. Vysoká kvalita vyhotove-
nia. Materiál nerez. Pripojenie DN
125.
IP-FBA 125 Obj.č. 3125

Výfuková fasádna mriežka
Estetická. Vysoká kvalita vyhotove-
nia. Materiál nerez. Pripojenie DN
125.
IP-FBF 125 Obj.č. 3126

Prechod stenou
DN 100 z PVC vrátane montážnej
šablóny pre jednoduchú realizáciu
prestupu stenou.
RP-WH Obj.č. 3035

Rezacia pomôcka
Stabilná rezacia pomôcka, z lepenej
viacvrstvovej dosky hrúbky 15 mm,
pre jednoduché skracovanie potru-
bia.
RP-SH Obj.č. 3036

Listová pílka
Špeciálna ručná pílka s jemným ozu-
bením pre uľahčenie prírezov.
RP-FS Obj.č. 3044

Upevňovacia svorka bal =5 ks*
Z vysokokvalitného, nárazuodolného
plastu.
RP-BK Obj.č. 3031

Tesnenie bal =10 ks*
DN 100 z EPDM.
RP-LD Obj.č. 3033

Záslepka a revízna krytka
DN 100 z vysokokvalitného plastu
s tesnením. Určená pre montáž na
koncový kus potrubia.
RP-RD Obj.č. 3037

Redukcia
Z pozinkovaného oceľového plechu.
RP-RZ 125/100 Obj.č. 3017
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Listová pílka
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Vetracia výustka

Rozmery v mm

Vetracia výustka
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Rezacia pomôcka
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Tesnenie

■ Poznámka

„RenoPipe. Prevratný nenápadný
systém priznaných potrubných
rozvodov pre rekonštruované
objekty.“ Samostatný katalóg si
vyžiadajte, prosím.

Obj.č. 86 643
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Nasávacie a výfukové mriežky
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* Dodávané minimálne v uvedených baleniach.


