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SÄLEIKÖT

Massiivipuinen seinäsäleikkö

TUF

Näkymättömällä kiinnityksellä
•

Saatavilla olevat materiaalit:
pyökki, koivu ja tammi

•

Leveys vapaasti valittavissa

•

Korkeus vapaasti valittavissa 100 mm – 500 mm,
20 mm välein

Säleikkö asennetaan ensin yläkiinnitysprofiiliin, jonka
jälkeen se lasketaan alempaan profiiliin.

Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuina haluttuun väriin.

Kuvaus

Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa hidastavalla

TUF-säleikkö koostuu kahdesta erillisestä kiinnitysproﬁilista
sekä yhdestä tai useammasta, helposti avattavasta säle-

Mitat

aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää ilmastointikanavaan.

osasta.

Korkeus vapaasti valittavissa 100 - 500 mm, 20 mm välein.

Kiinnityskiskot toimitetaan yhtenä kappaleena aina 2500
mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 2500 mm, toimitetaan
ylä- ja alaproﬁili useammassa osassa.

Minimileveys 300 mm.
Säleikön korkeus x pituus on aina sama kuin aukon korkeus
x leveys.

Säleikkö koostuu pituussuuntaisista lamelleista, joiden mitat
ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö asetetaan kiinnitysproﬁilien väliin
ja irrotetaan yhtä helposti käsin.
Yhden säleosan maksimileveys on 1750 mm.

Materiaali
Kiinnitysproﬁilit ja säleiköt valmistetaan massiivipyökistä,
koivusta tai tammesta
Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiinitangoilla.

H

Säleiköt toimitetaan lakattuna.

TUF sopii kaikkialle. Vain mielikuvitus on rajana.
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SÄLEIKÖT

Massiivipuinen seinäsäleikkö

TMF

Näkyvällä kiinnityskehyksellä
•

Saatavilla olevat materiaalit:
pyökki, koivu ja tammi

•

Leveys vapaasti valittavissa

•

Korkeus vapaasti valittavissa
110 mm – 490 mm, 20 mm välein

TUF
vakiototeutuksena.

TUF erikois-

Kuvaus

toteutuksena.
Alempi kiinnitys-

TMF-seinäsäleikkö koostuu kehyksestä sekä yhdestä tai
useammasta, helposti avattavasta säleosasta

profiili toimii
lattiasokkelina.

Kiinnityskehys kiinnitetään ruuveilla lyhyiltä sivuilta
aukkoon, jolloin kiinnitys on huomaamaton.
Kiinnityskehys toimitetaan yhtenä kappaleena aina 1750
mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 1750 mm, koostuu
säleikkö kahdesta lyhyestä sivusta ja x kpl pitkiä sivuja.

Erikoissovellukset

Pitkien sivujen kehysosat asennetaan peräkkäin ja liitoskohta
on lähes huomaamaton.

Ota yhteys Straventiin.

Säleikkö valmistetaan erikseen päällekkäin asennetuista
lamelleista, joiden mitat ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö
asetetaan kiinnitysproﬁilien väliin käsin ja irrotetaan yhtä

Erittely
Säleikköjen lukumäärä .........Mainitse lukumäärä

helposti käsin.

Nimike..................................TUF

Jos säleikkö on leveämpi kuin 1750 mm, asetetaan

Puulaji ..................................Pyökki, koivu tai tammi

useampi säleikkö peräkkäin kehykseen.

Leveys x korkeus..................Aukkomitta

Materiaali

Lukumäärä ja leveys ...........Koskee säleikköjä, joiden
jos useampi säleikkö
leveys on yli 1750 mm

Kehys ja säleosa valmistetaan massiivipyökistä, koivusta
tai tammesta.

Esimerkki erittelystä:

Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiinitangoilla.

4 kpl Stravent TUF-säleikköjä, leveys 1800 mm,
korkeus 180 mm.
Säleikkö

koostuu

kahdesta

säleosasta,

Säleiköt toimitetaan lakattuna.

leveys

Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuna haluttuun
väriin.

900 mm.
Puulaji = pyökki

Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa
hidastavalla aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää
ilmastointikanavaan.

www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

Mitat

B

TMF-seinäsäleikön korkeus on vapaasti valittavissa 110
- 490 mm (aukko-/kaulusmitta), 20 mm välein.

H

Minimileveys on 300 mm.
Säleikön korkeus ja pituus (aukko-/kaulusmitta) voivat
olla 5 mm pienempiä kuin aukon koko johtuen
kehyksen reunuksesta.

Erikoistoivomukset

B+16

Ota yhteys Straventiin.

Erittely
Säleikköjen lukumäärä .........Mainitse lukumäärä
Nimike..................................TMF
Puulaji ..................................Pyökki, koivu tai tammi
Leveys x korkeus..................Aukkomitta
Lukumäärä ja leveys ...........Koskee säleikköjä, jotka
jos useampi säleikkö
ovat yli 1750 mm leveitä

6

24
8
20

Esimerkki erittelystä:
4 kpl Stravent TMF-säleikköjä, kauluksen koko
2100 mm x 150 mm (leveys x korkeus).

10

Säleikkö koostuu kahdesta yhtä leveästä säleosasta.

12

28

8
ø11

Puulaji = pyökki

6,5
2

28
4
20 28

Säleikkö voidaan asentaa ilman työkaluja.
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SÄLEIKÖT

Massiivipuinen seinäsäleikkö

TAR
•

Pintaan asennettavalla kehyksellä

•

Saatavilla olevat materiaalit:
pyökki, koivu ja tammi

•

Leveys vapaasti valittavissa.

•

Korkeus vapaasti valittavissa 110 mm – 490 mm,
20 mm välein

Irrota vanha säleikkö.

Kuvaus
TAR-seinäsäleikkö koostuu kiinteästä kehyksestä, joka
asennetaan
pinta-asennuksena
aukon
ympärille
ja
yhtenä tai useampana säleosana.

Aseta kehys paikoilleen.

Kiinnityskehys asennetaan aukon ympärille ja kiinnitetään
aukon lyhyiltä sivuilta metallikiinnikkeillä. Kiinnitys on huomaamaton huoneen puolelle.
Kiinnityskehys toimitetaan yhtenä kappaleena aina 1750
mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 1750 mm, koostuu
säleikkö kahdesta lyhyestä sivusta ja x kpl pitkistä sivuista.
Pitkien sivujen kehysosat asennetaan peräkkäin ja liitoskohta
on lähes huomaamaton.
Säleikkö valmistetaan erikseen päällekkäin asennetuista lamelleista, joiden mitat ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö
asetetaan kiinnitysproﬁilien väliin käsin ja irrotetaan
yhtä helposti käsin.
Jos säleikkö on leveämpi kuin 1750 mm, asetetaan

Kiinnitä kehys.

useampi säleikkö peräjälkeen kehykseen.

Materiaali
Kehys ja säleosa valmistetaan massiivipyökistä, koivusta
tai tammesta.
Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiinitangoilla.
Säleiköt toimitetaan lakattuna.
Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuna haluttuun
väriin.
Aseta säleikkö paikoilleen.

Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa
hidastavalla aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää
ilmastointikanavaan.

www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

Mitat
Seinäsäleikkö TMF valmistetaan valinnaisin mitoin korkeudesta 110 mm 20 mm välein aina 490 mm asti.
Säleikön koko (kaulus) voi olla 10 mm suurempi kuin aukon
koko johtuen kehyksen reunuksesta.
Minimileveys 300 mm.

AUKKO
110-490

Erikoistoivomukset
Ota yhteys Straventiin.

Erittely
Säleikköjen lukumäärä .........Mainitse lukumäärä
Nimike..................................TAR
Puulaji ..................................Pyökki, koivu tai tammi
Leveys x korkeus..................Aukkomitta
Lukumäärä ja leveys ...........Koskee säleikköjä, jotka
jos useampi säleikkö

ovat yli 1750 mm leveitä

Esimerkki erittelystä:
4 kpl Stravent TAR-säleikköjä,
aukko = 500 mm x 150 mm (leveys x korkeus).
Puulaji = pyökki

23
23

AUKKO

23

Kehys asennetaan
aukkoon metalli-

23

kiinnikkeellä ja
ruuvilla.
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SÄLEIKÖT

Alumiiniset seinäsäleiköt

Mitat

AVA

Kaikki AVA-säleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.

•

Leveys vapaasti valittavissa 3000 mm asti.

Tilattaessa on mainittava aukon koko (leveys x korkeus).

•

Korkeus vapaasti valittavissa 500 mm asti.

•

Neljä eri mallia.

Mitat voivat olla 5 mm pienemmät kuin aukko johtuen
kehyksen reunuksesta.

Mallien kuvaus
AVA -seinäsäleiköt
koostuvat yhtenäisestä
(kiinteästä) kehys- ja
säleosasta. Säleitä on
neljä eri tyyppiä:

Malli L
Taivutetut säleet, sälekoko 2,5 x 20 mm.

Malli K

Typ L

Typ K

Typ R

Typ Y

Säleitten koko 6 x 20
mm, jossa pyöreäksi
muotoiltu pää.

Malli R
Suorakaiteenmuotoiset
säleet, koko 3 x 20
mm.

Malli Y
Y-muotoiset säleet,
koko 6 x 20 mm.

Erikoistoivomukset
Ota yhteys Straventiin.

Materiaali
Kehys ja säleikkö on valmistettu painevaletusta alumiinista.
Vakioväri on eloksoitu alumiini (luonnonväri).

Erittely
Säleikköjen lukumäärä ....Mainitse lukumäärä

Haluttaessa voidaan säleiköt myös eloksoida

Malli ................................AVA

(anodisoida) toiseen väriin tai maalata.

Sälemalli .........................R, Y, L tai K
Pintakäsittely ..................Anodisoitu tai maalaus
Väri .................................Esim. RAL 9010
Mitat (mm) ......................Leveys x korkeus (aukkomitta)
Esimerkki erittelystä:
13 kpl Stravent AVA – Y – RAL9010 – 635 x 110 mm

Asennus
AVA-säleiköt

kiinnitetään aukkoon kiinnitysjousilla. Jos

halutaan tukevampi kiinnitys, säleikkö on kiinnitettävä
ruuveilla.

www.stravent.fi7
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SÄLEIKÖT

Alumiiniset seinäsäleiköt

AVK

Klick-in–säleikkö
Irrotettavat säleet jossa ei aseteta rajoituksia leveydelle.
Säleikköjen maksimikorkeus on 300 mm.

Kuvaus
Klic k-in-säleikkö koostuu kahdesta kannatuskiskosta (ylä- ja
alakisko) sekä yhdestä tai useammasta säleosasta.
Kannatuskiskoja on kaksi. Toinen kisko kiinnitetään aukon
yläreunaan ja toinen aukon alareunaan.
Kannatuskiskojen maksimileveys on 5000 mm. Jos halutaan
leveämpi säleikkö, on käytettävä useampaa kannatuskiskoa, kunnes haluttu leveys saavutetaan.
Yhden säleikön (säleosa) maksimileveys on 1200 mm.
A sentamalla useampi säleosa peräkkäin, saavutetaan haluttu
leveys.
Asennus
kö)

tapahtuu helposti siten, että säleosa (säleik-

pujotetaan ensiksi ylempään kannatuskiskoon, jonka

jälkeen se lasketaan alas alempaan kiskoon.

Materiaali
Kannatuskiskot ja säleet valmistetaan painevaletusta
alumiinista.
Säleosa pujotetaan ensin ylempään kannatuskiskoon

Klick-in-säleikön vakioväri on anodisoitu alumiini
(luonnon-väri).
Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata
tiettyyn väriin.

Mitat
Säleikkö valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan. Nämä
mitat (leveys x korkeus) on mainittava tilauksessa.
Säleitten mitat ovat 25 x 4 mm.

Erikoistoivomukset
Ota yhteys Straventiin.

Erittely
Säleikköjen lukumäärä ......Mainitse lukumäärä

...ja sen jälkeen lasketaan alempaan kiskoon.

Malli ..................................AVK-säleikkö
Pintakäsittely ....................Anodisoitu tai maalaus

Mainitse myös irrotettavien säleosien leveys ja lukumäärä.

Väri ...................................Esim. RAL 9010

Mainitse myös, asennetaanko säleiköt lattiatasolle tai
katonrajaan.

Mitat (mm) ........................Leveys x korkeus (aukkomitta)

www.stravent.fi
www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

Alumiiniset lattiasäleiköt

AGA

• Tukevarakenteinen, kävelyä kestävä lattiasäleikkö.
• Leveys, pituus, vapaa aukko, väri ja pintakäsittely
vapaasti valittavissa.

Mallit
AGA-lattiasäleiköt koostuvat kahdesta eri osasta:
• Kehys
• Säleosa, jossa säleet ovat poikittain tai
pituussuuntaiset.

Klick-in-säleikön pysyvä näyttely Tukholman Nykymuseossa (Moderna museet).

Seuraavia malleja on saatavilla:

Esimerkki erittelystä:

Malli GGL

13 kpl Stravent AVK – RAL9010 –
6300 x 110 mm – katto

• Erillinen L-muotoinen kehys ja säleosa.
• Pituussuuntaiset lamellit, jossa säleosa on
irrallinen.

Säleikkö koostuu kuudesta (6) säleiköstä,
leveys 1050 mm

Malli GGT

Asennus

• Erillinen L-muotoinen kehys ja säleosa.

Kannatuskiskot asennetaan aukon ylä- ja alareunaan.
Kisko, jossa on syvempi ura, asennetaan aukon yläreunaan.

• Poikittaiset lamellit, jossa säleosa on irrallinen.

Koska säleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan
mukaan, on tärkeää, että tämä mitta täsmää koko aukossa.

Malli IFL

Säleosa asennetaan siten, että se pujotetaan ensin ylemmän
kannatuskiskon uraan, jonka jälkeen se lasketaan alemman
kiskon uraan.

22

• Kehys ilman reunusta.
• Irrallinen säleosa pituussuuntaisilla lamelleilla.
• Keskituki saatavilla.

Malli IFT

3

• Kehys ilman reunusta.

2
8
2

13

6

• Irrallinen säleosa leveyssuuntaisilla lamelleilla.

4

• Keskituki saatavilla.
Säleikkö voidaan myös toimittaa ilman kehystä.

7

Malli GL

Näkyvä
osuus

Aukon
korkeus

Säleikkö ilman kehystä, jossa on pituussuuntaiset lamellit.

4

2

13

4 3

Malli GT
Säleikkö ilman kehystä jossa on poikittaiset lamellit.

4
2

Materiaali
Kaikki osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.

25

Vakioväri on anodisoitu alumiini (luonnonväri).
Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata
tiettyyn väriin.

www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

GGL
GGL

POIKITTAISTUKI

B
POIKKILEIKKAUS

L+30
21

GGT

L
PITKITTÄISLEIKKAUS

B+30

3

IFL

22
B

GGT

POIKKILEIKKAUS

L+30
21

Kehys malleihin
IFL/IFT

0,5D

D

5

L
PITKITTÄISLEIKKAUS

GL
IFL
rakenteeliseen
kannakointiin

POIKITTAISTUKI

GT

Lattiasäleikön lamellit toimitetaan pituustai poikittaissuuntaisesti.

10

IFL
kannakointiin
rakenteesta

TUKIPROFIILI

POIKITTAISTUKI
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SÄLEIKÖT

Ota yhteys Straventiin.

Alumiiniset
ikkunapenkkisäleiköt

Mitat

•

16 eri mallia.

•

Säleikön leveys, syvyys, vapaa pinta-ala, pintakäsittely sekä väri ovat vapaasti valittavissa.

Erikoistoivomukset

AGA-lattiasäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.
Malleissa GGL ja GGT voivat mitat olla 5 mm pienemmät kuin
aukon todellinen koko johtuen kehyksestä. Muissa malleissa
on säleikkömitan oltava sama kuin aukon mitta.

ABA

Lamellit ovat 21 mm korkeita ja 5 mm leveitä.

Asennus
Mallit GGL ja GGT
Erillinen kehys asennetaan aukkoon halutulla tavalla. Irrallinen säleosa pudotetaan kehykseen.
Mallit IFL ja IFT
Erillinen kehys lepää aukkoon tehdyn pykälän päällä. Pykälä
saa olla maks. 18 mm syvä.
Vaihtoehtoisesti voidaan kehys kiinnittää tukiproﬁilin avulla
aukon reunoihin, katso kuva.

Erittely
Lukumäärä ........................Mainitse lukumäärä

Mallit

Malli ..................................AGA-säleikkö

ABA-säleiköissä on kiinteät leveyssuuntaiset lamellit.

Tyyppi ...............................GGL, GGT, IFL, IFT, GL, GT
Mitat (mm) ........................Leveys x korkeus (aukkomitta)

Seuraavia malleja on saatavilla:

Säleitten lukumäärä ..........Mainitse säleitten lukumäärä

Mallit -VMR, -VML, -VMY, -VMK

Säleitten etäisyys ..............Mainitse säleitten etäisyys
toisistaan

• Kupera kehys

Pintakäsittely ....................Anodisoitu tai maalaus

Mallit -VGR, -VGL, -VGY, -VGK

Väri ...................................Esim. RAL 9010

• Litteä kehys

Lisävarusteet ....................Tukiproﬁili IFL-/IFT-malleihin

Mallit -KVR, -KVL, -KVY, -KVK
• Ei kehystä. Säleikkö koostuu ainoastaan säleosasta. Säleiköllä on oltava erillinen kannatus.

Mallit -KVRU, -KVLU, -KVYU, -KVKU
• Ei kehystä. Säleikkö koostuu ainoastaan säleosasta. Säleitten kiinnitysholkit (akselit) tulevat
ulos säleikön pituussuuntaiselta sivulta.
johon
on
tehty
Säleikkö
upotetaan
aukkoon,
erillinen
kannatus. Säleikkö lepää kiinnitysholkkien
(akseleiden) varassa aukossa.
Säleikköjä on myös saatavilla yhdellä tai kahdella
avattavalla
luukulla
esim.
puhallinja
suutinkonvektoreiden säätimiä varten.

www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

Säleikkö ilman kehystä.

Typ KVR

Typ KVL

Typ KVY

Typ KVK

Kupera, perifeerinen kehys

ABA
kuperalla
kehyksellä...

...tai suoralla
kehyksellä

Suora, perifeerinen kehys

12
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SÄLEIKÖT
Materiaali

Luukulliset säleiköt

Kaikki osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.

ABA

Vakioväri on anodisoitu alumiini (luonnonväri).
Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata
tiettyyn väriin.

Erikoistoivomukset

Malli O

Ota yhteys Straventiin.
Jos säleikköön halutaan integroida luukku esim. huonesäätimiä varten, on luukkuja olemassa kahta eri
tyyppiä. Näitäkäsitellään erillisen otsikon alla.

Lisätarvikkeet

Malli C

Haluttaessa voidaan säleikköihin, joissa on kehys,
toimittaa myös kiinnitysjouset.

Mallit

Mitat
ABA-lattiasäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.
Malleissa, jossa on kehys, voivat mitat olla 5 mm
pienemmät kuin aukon todellinen koko johtuen reunuksesta.
Säleiköissä, joissa ei ole kehystä, on leveys- ja syvyys-

Kehyksellä varustetut AB -ikkunapenkkisäleiköt voidaan
toimittaa myös luukulla.
Säleikkö asennetaan siten, että luukun kautta päästään
käsiksi mahdollisiin säätölaitteisiin.
O
–mallissa on luukku samannäköinen kuin säleet.

mitan oltava 3 - 4 mm aukkoa pienempi. Lamellit ovat 20

C–mallin luukku on valmistettu alumiinipellistä.

mm korkeita.Muut mitat löytyvät viereisistä kuvista.

Valittavat leveysmitat
Säleitten
etäisyys
toisistaan
sekä
lamellilukumäärä on vapaasti
valittavissa.
Ellei
etäisyyttä
tai
lamellilukumäärää erikseen mainita, käytetään 10 - 14 mm
lamelliväliä.

Säleiköissä, joissa on taivutetut lamellit (-VML, VGL) ,
ilma
suunnataan
tiettyyn
suuntaan,
normaalisti sisäänpäin
huoneeseen.
Tämän
takia
on
luukun sijoitus mainittava tilauksessa.
Luukku sijoitetaan normaalisti jompaankumpaan reunaan.
Jos luukku halutaan sijoittaa muualle, on esitettävä mittapiirustus.

Erittely
Lukumäärä ........................Mainitse lukumäärä
Malli ..................................ABA-säleikkö
Tyyppi ...............................Mainitse tyyppi (16 kpl)
Mitat (mm) ........................Leveys x korkeus (aukkomitta)
Säleitten lukumäärä ..........Mainitse säleitten lukumäärä
Säleitten etäisyys ..............Mainitse säleitten etäisyys
toisistaan
Pintakäsittely ....................Anodisoitu tai maalaus
Väri ...................................Esim. RAL 9010
Lisävarusteet ....................Kiinitysjouset
Esimerkki erittelystä:
13 kpl Stravent ABA – VGY – 175 x 700 mm
9 lamellia, lamellietäisyys 11 mm
Väri RAL 9010

www.stravent.fi
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SÄLEIKÖT

Alumiiniset säleiköt

ABV

Puhallin- ja suutinkonvektoreille
• Pystysuora tai suunnattu ilmavirta.
• Tasainen tai kupera yläosa.
• Luukulla tai ilman.
• Leveys, pituus, vapaa pinta-ala, pintakäsittely
sekä väri vapaasti valittavissa.

Mallit
Ikkunapenkkisäleiköt puhallinkonvektoreille ja suutinkonvektoreille koostuvat samansuuntaisista, painevaletusta alumiinista valmistetuista säleistä.

Malli R

Malli R
Pystysuorat lamellit, korkeus 20 mm.

Malli B
30 mm korkeat, kaarevat lamellit.

Malli B
- tasainen

B-mallissa ilma suunnataan n. 20 asteen kulmassa
huoneeseen. Paras toiminto jäähdytystapauksissa, esim.
suutinkon-vektoreita käytettäessä.
Säleikkö

voidaan

valmistaa

siten,

että

säleikön

yläosa (lamellit) on tasainen tai kaareva.

Malli B
- kaareva

Lamellit asetellaan asiakkaan toivomalle etäisyydelle
toisistaan.
Säleikkö voidaan toimittaa kehyksellä tai ilman. Mahdollinen
luukku muotoillaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan
kanssa.

Materiaali
Säleikön osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.
ABV-säleikköjen vakioväri on anodisoitu (luonnonväri).
Haluttaessa voidaan säleikkö myös maalata tiettyyn väriin.

Mitat
Säleiköt valmistetaan mittatilaustyönä. Säleikön leveys ja
korkeus on tällöin vapaasti valittavissa.

Toimiva loppuratkaisu
Jotta voidaan taata toimiva loppuratkaisu jonkun tietyn
puhallin- tai suutinkonvektorin kanssa, on säleiköt aina
suunniteltava yksityiskohtaisesti.

Taivutetuilla

lamelleilla

säleikkö

ohjaa

ilman

huoneeseen. Tästä johtuen saavutetaan korkeampi
terminen viihtyvyys, kuten kuvassa yllä.

Ota meihin aina yhteyttä, jotta lopputulos olisi paras
mahdollinen.

14
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SÄLEIKÖT

Alumiiniset kattosäleiköt

ATA

Mahdollistaa ilman liikkumisen alakattojen läpi.

Malli K

• Neljä eri mallia
• Leveys ja pituus vapaasti valittavissa

Malli Y20

Malli L20

Malli R

Mallit
ATA-säleiköt koostuvat kiinteistä samansuuntaisista
lamel-leista. Saatavilla on neljää eri lamellityyppiä:

Malli K

Malli K

Erikoistoivomukset

Lamellikoko 6 x 20 mm
jossa pyöreäksi muotoiltu
pää.

Ota yhteys Straventiin.

Malli Y 20

ATA-kattosäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.
Poikkileikkaukset viereisissä kuvissa ovat mittakaavassa 1:1.

Y-muotoiset lamellit,
6 x 20 mm

Malli Y20

D-mitta on valittavissa.

Malli L 20
Malli L20

Mitat

Erittely

Taivutetut lamellit,
2,5 x 20 mm

Lukumäärä ...........................Mainitse lukumäärä
Malli .....................................ATA

Malli R

Malli R

Lamellityyppi........................K, Y20, L20 tai R

Suorakaiteenmuotoiset
lamellit, 3 x 20 mm
Säleikkö ripustetaan roikkumaan alakattorakenteeseen tai
erikseen tehtyjen kannatinkiskojen varaan.

Leveys x pituus ....................Säleikön ulkomitat
Lamellilukumäärä.................Mainitse erikoistoivomus
Lamellietäisyys ....................Mainitse D-mitta
Pintakäsittely .......................Maalaus

Materiaali

Väri ......................................Esim. RAL 9010

Osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.
Vakioväri on anodisoitu (luonnonväri) . Haluttaessa voidaan
säleikkö myös anodisoida tai maalata tiettyyn väriin.

Esimerkki erittelystä :
Stravent ATA – Y20 – RAL9010 – 595 x 595 mm

www.stravent.fi
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Muistiinpanot
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