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Doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego pod pokrycie

Doprowadzenie powietrza 
do wentylacji izolacji cieplnej

Dachówka TONDACH
Łaty wisząca
Kontrłaty
Folia dyfuzyjna stosowna
na deskowanie
Deskowanie – pułap
Krokwia
Izolacja cieplna
Izolacja paroszczelna
Konstrukcja sufitu

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°
Dane techniczne:
Ogólna szerokość 180 mm
Ogólna długość 380 mm
Masa 1 szt 1,8 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 36 szt

Pochylenie 25° 30° 35° 40° 45° a více
OLH 88 83 80 77 75
PLH 88 79 74 72 65

Pokrycie šupinové
a = 145 – 160 mm
wg pochylenia dachu 

Pokrycie v šupinové
a = 145 – 160 mm
wg pochylenia dachu 

Łacenie – wykonanie kalenicy
(OLH, PLH)

Karpiówka to dachówka tradycyjna, gładka
umożliwiająca pokrywanie różnych kształ-
tów dachów, nawet zaokrąglonych (jaskółki,
wieże, kosze). Produkowana jest w wykroju
półokraglym i segmetowym. Karpiówka
może być układana w łuskę lub koronkę.
W celu łatwego montażu każda z dachówek
połaciowych posiada w części górnej dwa
zaczepy oraz dwa otwory.

Kalenica

Karpiówka
Format 18,0 ✕ 38,0 cm

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą
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Pokrycie v koronkę
a = 290 - 320 mm 
wg pochylenia dachu 

Pokrycie v koronkę
a = 290 - 320 mm 
wg pochylenia dachu 

Kalenica Okap
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