Kratki wentylacyjne
▶Estetyczne i funkcjonalne ▶▶

GRILLE

▶ Kratki wentylacyjne X-GRILLE ▶▶
Innowacja z tradycji
Już w połowie lat pięćdziesiątych Bracia TROX rozpoczęli produkcję
profesjonalnych kratek wentylacyjnych o niewielkich stratach ciśnienia.
Nawet w tamtych czasach istotnymi cechami były atrakcyjny wygląd
i dokładne wykonanie.
Zaawansowane szczegóły
Wraz z nowymi kratkami typu X-GRILLE, estetycznymi i wzbogaconymi
o innowacyjne rozwiązania, firma TROX oferuje nowy, optymalny
energetycznie produkt o szerokim zakresie zaawansowanych szczegółów.
Dwa warianty kratek Basic i Cover dostępne są w standardowych
wymiarach. W związku z powyższym dopasowanie kratek do istniejących
otworów montażowych nie powinno stanowić problemu.
Mocowanie kratek za pomocą śrub jest zakryte, a kierownice kratek
są prawie zlicowane z ramką. Dzięki powyższym cechom kratka
jest mało widoczna.

Już w połowie lat pięćdziesiątych
Bracia TROX rozpoczęli produkcję
wysokiej jakości kratek wentylacyjnych

Symetryczne kierownice
powietrza kratek
wentylacyjnych X-GRILLE,
lakierowane proszkowo
i połączone w sposób
niewidoczny z zewnątrz
wspólnym cięgnem.

Specjalnie opracowane, puste w środku kierownice, wzmocnione
w centralnej części tworzą symetryczny, aerodynamiczny profil, który
umożliwia efektywne ekonomicznie zastosowanie kratek zarówno
na nawiewie jak i wywiewie. Nowa konstrukcja kierownic zapewnia
optymalny akustycznie rozdział powietrza.
Lakierowane proszkowo kierownice są połączone (łączenie
niewidoczne) i mogą być przestawiane w grupach do dziewięciu
kierownic, na przykład w celu uzyskania rozproszonego
strumienia powietrza.

▶ Estetyczne i funkcjonalne ▶▶
Wariant wykonania Basic
Wysokiej jakości kratka wentylacyjna typu X-GRILLE Basic jest wyjątkowo
estetyczna dzięki nowemu profilowi ramki. Bardzo wąska, łagodnie ścięta
i spawana na skosach ramka dodaje lekkości i tworzy łagodne obramowanie.
Kratka X-GRILLE Basic jest lakierowana proszkowo, i podobnie jak wariant
Cover, dostępna w dowolnym kolorze z palety RAL.
Wariant wykonania Cover
Kratka X-GRILLE Cover wykonana jest z wysokiej jakości aluminium,
listwy osłaniające i ramka tworzą modułową całość. Mocowane na zaciski,
wymienne listwy osłaniające pozwalają tworzyć ciekawe, dwukolorowe
warianty kratek. Kratki nie wymagają stosowania ramek montażowych,
mocowane są do ścian lub sufitu śrubami, maskowanymi za pomocą
mocowanych na zaciski listew osłaniających.
Kratki prezentują się bardzo korzystnie w wykonaniu liniowym.

Prostokątne
40 do 3 200 l/s · 140 do 11 400 m³/h

Zalety
Z
■ Efektywny energetycznie i optymalny akustycznie rozdział powietrza
■ Symetryczny profil kierownic, jednakowy dla przepływu w obu kierunkach
■ Jednolity wygląd i łatwa regulacja dzięki połączeniu kierownic
wspólnym cięgnem
■ Wykorzystanie istniejących ramek montażowych
■ Standardowe wymiary kratek umożliwiające łatwą wymianę
X-GRILLE Basic
■ Płaska konstrukcja ramki, dzięki której kratka po zamontowaniu
jest mało widoczna
X-GRILLE Cover
■ Mocowanie ukrytymi śrubami
■ Doskonałe do montażu liniowego

B: 225 do 1 225 mm
H: 125 do 525 mm
Stalowe i aluminiowe

Dzięki nowej konstrukcji ramki
kierownice są prawie zlicowane
z ramką, a ramka zlicowana
z powierzchnią montażu
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