Ventilasjons- og takprodukter
for alle ventilasjons- og takgjennomføringer

Raskt – Enkelt – Sikkert
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Hvorfor VILPE®?
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Raskt – Enkelt – Sikkert

Huset må kunne puste for at det skal bli bevart friskt og ha et godt og sunt bomiljø. Godt isolerte
Hu
hus trenger et ventilasjonssystem som renser inneluften. I årenes løp vil dette øke verdien av
hu
huset.
hu

VILPE® er et komplett system for avtrekk og ventilasjon av blant annet takkonstruksjon, kaldloft
VIL
o krypkjeller. VILPE®-produktene monteres enkelt på egen hånd uten spesialverktøy, og pakken
og
inkluderer alle deler og nødvendige instruksjoner.
ink

På taket utgjør VILPE®-produktene en estetisk tiltalende helhet, og takket være de mange alternativene ﬁnnes den riktige gjennomføringsmodellen og den riktige fargen for hvert tak. VILPE® tilbyr
tiv
funksjonelle løsninger og garantert kvalitet:
fun
 15 års fargegaranti
 20 års garanti for teknisk funksjonalitet

VIL
VILPE®-produktene har vært brukt med suksess i 30 år i det tøffeste nordiske klimaet.
VIL
VILPE®-produktene er slitesterke og tåler selv ekstremvær. De tåler vann, snø, kulde og sol.

VIL
VILPE®-produktene produseres av resirkulerbar, gjennomfarget og UV-beskyttet polypropylenplast.
Ma
Materialet er kjemisk nøytralt og miljøvennlig. Det er rustfritt og korrosjonsbestandig og tåler kontin
tinuerlig temperatur på -30 °C – +80 °C, og kortvarige temperaturer på til og med -40 °C – +120 °C.

VILPE® betyr enkelt produktvalg, enkel og vanntett montering
FUNKSJON OG STØRRELSE

Avløpslufter
Ø 75/110
Høyde 300 mm

Takhatt P
Ø 125/160/200/250
Høyde 500 mm

Takvifte P
Ø 125/160/200
Høyde 500 mm

Radonvifte
110/IS/500

FARGE

Svart

Rød

Teglrød

Brun

Leireteglstein

Universalteglstein

Grå

Lys grå

Grønn

TAKGJENNOMFØRING

Proﬁlert takplate Betongtakstein

Teglsteinproﬁlert
Båndtekt
takplate LPA
slett takplate

Andre

RESULTAT

Avløpslufter
Ø 110 mm + Takgjennomføring for
proﬁlert takplate

Avtrekkshatt
Ø 125 mm + Takgjennomføring for
betongtakstein

Avtrekkshatt
Ø 160 mm + Takgjennomføring for
teglsteinproﬁlert
takplate

XL avtrekkshatt
Ø 200 mm +
XL takgjennomføring for betongtakstein

XL avtrekkshatt
Ø 250 mm +
XL takgjennomføring for båndtekket plate

VILP tilbyr en komplett pakke for avtrekk i hus, rekkehus, leilighetsbygg og
VILPE®
fritidsboliger og dekker behovene ved både renovering og nybygg

MONTERT OG VANNTETT
PÅ MINDRE ENN
ÉN TIME!

Løsninger

Takgjennomføringssett
Med et VILPE® gjennomføringssett drar man enkelt og vanntett, rør,
spirokanaler, parabolstag m.m. gjennom taket. Dette minimerer risikoen
for fuktskader og ulemper som støy og ubehagelig lukt. Det går rask og
enkelt å montere de vanntette gjennomføringene. Gjennomføringssettene
er, som de andre VILPE®-produktene, utformet for de som ønsker å
arbeide i henhold til gjør-det-selv-prinsippet. Det skal ikke mer enn én
person til for å utføre trinnene i monteringen. Monteringen krever ingen
spesialkompetanse. Alle deler for montering er inkludert i leveransen
og ingen spesielle verktøy er nødvendig. Dette gjør VILPE® til et perfekt
alternativ både for profesjonelle og deg som vil gjøre det selv.

Avløpslufter
I henhold til god byggepraksis skal huset ha en avtrekk av avløpsstammen.
VILPE® avløpslufter er konstruert for ventilasjon av avløpsrør i dimensjonene Ø 75–110 mm. Ved at luftingen foregår over snødekket om vinteren
hindrer man at vakuum oppstår og suger vannet bort fra vannlåser med
ubehagelig lukt som resultat. Avløpslufteren ﬁnnes både i isolert og
uisolert utgave. For best effekt bør avløpslufteren installeres på taket slik
at den stiger over mønet. På denne måten kan luften strømme fritt og
luktproblemer oppstår ikke.

Takhatter
Med VILPE® takhatter transporteres avtrekksluften effektivt ut av boligen.
Ved hjelp av en takhatt ledes luften ut fra blant annet ventilasjonsaggregater, varmepumper eller kjøkkenvifter. Takhattene er utformet slik at
trykkfallet blir minimalt, blant annet ved at luften evakueres over snødekket om vinteren, samtidig som det hindrer at regnvann kommer inn i ventilasjonskanalen. Utblåsningsretningen er oppover for på best mulig måte
å distribuere luften og hindre at takmaterialet påvirkes av avtrekksluften.
Alle VILPE®’s takhatter er isolert innvendig og godkjent for kjøkkenavtrekkskanaler.

Takvifter
Med VILPE® takvifter kan man håndtere hele boligens avtrekksventilasjon
eller utvalgte deler av den, for eksempel suge ut den fuktige luften fra
dusj, bad og vaskerom eller koble viften til kjøkkenviften. Er kjøkkenviften
koblet til en takvifte, reduseres lydnivået på kjøkkenet drastisk. Tester har
vist at VILPE® takvifter er stillegående og effektive, noe som bidrar til god
bokomfort.
VILPE® takviftene er utformet slik at trykkfallet er minimalt, blant annet
ved at luften evakueres over snødekket om vinteren, samtidig som det
hindrer at regnvann kommer inn i ventilasjonskanalen. Utblåsningsretningen er oppover for på best mulig å distribuere luften og hindre at takmaterialet påvirkes av avtrekksluften. Takviftene har som standard en innebygd
termokontakt med automatisk tilbakestilling. Hastigheten kan styres med
en trinnløs tyristor eller i faste trinn via en transformator med forskjellige
utgangsspenninger. Viftemotoren er lett tilgjengelig og kan tas løs uten
verktøy. Alle VILPE®s takvifter er godkjente for kjøkkenavtrekkskanaler.

Produkter
Takgjennomføringssett
GJENNOMFØRINGSSETT FOR TEGL OG BETONG, BETGENOM
Takgjennomføring for betongtakstein. Gjennomføringssett erstatter en
dobbeltkrummet takpanne og passer for de ﬂeste dobbeltkrummede
betongtaksteiner med bredde på 330 mm. Settet inneholder skruer,
tetninger, undertaksbeslag og monterings-anvisninger

GJENNOMFØRINGSSETT FOR LINDAB TAKPANNE LPA, LPGENOM
Gjennomføringssett for takplatepanner passer for teglsteinlignende
plateproﬁler. Gjennomføringssett er vanntette takket være gummilisten
under ﬂensen. Settet inneholder skruer, boremal, tetningsmasse og
undertaksbeslag.

GJENNOMFØRINGSSETT FOR TAKPLATEPANNE, PLGENOM
Gjennomføringssett for takplatepanner passer for teglsteinlignende plateproﬁler. Settet inneholder skruer, boremal, tetningsmasse og undertaksbeslag. For bølgehøyder på <20 mm eller >50 mm.

CLASSIC-GJENNOMFØRINGSSETT, GJSRP
Gjennomføringssett som kan ettermonteres for båndtekte plate- og
papptak. Gjennomføringssett er vanntette takket være gummilisten under ﬂensen. Lengde 328 mm og bredde 266 mm. Settet inneholder skruer,
monteringsanvisning, boremal og undertaksbeslag. Tetningsmasse
brukes kun ved montering av papptak.

ROCA-GJENNOMFØRINGSSETT, GJROCA
Roca-gjennomføringssett for Roca-tak. Settet inneholder undertaksbeslag, boremal, tetningsmasse og skruer. Mål: 357 x 247 mm

Farge
svart
teglrød

VILPE®-nr Lindab-nr
74011
7187
74021
7188

svart
teglrød

75172
75179

7189
7190

svart
teglrød

73552
73559

7191
756228

svart
teglrød
grå

732562
732569
732567

7192
7193
7199

svart
teglrød

740792
740799

756231
756232

Produkter
P-serie – avtrekkshatter
Farge

VILPE®-nr Lindab-nr

Ø110P/300 AVTREKKSHATT, AVLUFT
Uisolert avløpslufter Ø 110 mm med hatt. Rørhøyden er 300 mm og totalhøyden
430 mm. Skruer til montering følger med. I tillegg til avløpslufteren trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet.

svart
teglrød

741302
741309

7196
7428

Ø110P/350 ISOLERT AVTREKKSHATT, AVLUFT
Kan også brukes som radon-avtrekkshatt. Isolert avløpslufter Ø 110 mm med hatt.
Ytre mål Ø 160 mm. Totalhøyde 500 mm Med avløpslufter trengs gjennomføringssett
i henhold til takmaterialet.

svart
teglrød

741402
741409

756234
756235

74202
74203

8701
8702

svart
teglrød

734402
734409

7197
7427

svart
teglrød

741692
741699

7198
8704

svart
teglrød

73592
79599

7199
756236

svart
teglrød

737352
737359

710051
710057

TILBEHØR:

FLEX-RØR 110, til avløpslufter
ADAPTER 75/110, brukes reduksjon over til 75 mm

Ø125P/IS/500 AVTREKKSHATT, FHUVP
Den isolerte avtrekkshatten retter luftstrømmen oppover og hindrer regnvann fra å
renne ned i røret. Indre rør Ø 125 mm er laget av galvanisert metall. Brukes til avtrekk
fra ventilasjonsaggregat eller kjøkkenvifte. Rørets totalhøyde med hatt er 500 mm
og rørets ytre mål er Ø 160 mm. Med hatten trengs gjennomføringssett i henhold til
takmaterialet.

Ø160P/IS/500 AVTREKKSHATT, FHUVP
Den isolerte avtrekkshatten retter luftstrømmen oppover og hindrer regnvann
fra å renne ned i røret. Indre rør Ø 160 mm er laget av galvanisert metall. Brukes
til avtrekk fra ventilasjonsaggregat eller kjøkkenvifte. Rørets totalhøyde med
hatt er 500 mm og rørets ytre mål er Ø 225 mm. Med hatten trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet.

P-serie – vifter
E190P/125/IS/500 TAKVIFTE, TAFLAKTP
Takvifte som blåser oppover. Totalhøyden for den korte isolerte takviften er 500
mm. Indre rør Ø 125 av galvanisert metall. Rørets ytre mål Ø 225 mm. Takviftens
maksimale strøm er 155 l/s. Monteringsanvisning og festeskruer og en ca 2 m lang
strømkabel følger med. I tillegg til viften trengs gjennomføringssett i henhold til
takmaterialet.

RADONVIFTE 110/IS/500
Takket være ekstra beskyttet motor passer radonviften også for ventilasjon av
eko-toalett. Viften er 500 mm høy. Indre rør ø110 mm er laget av plast. Radonviftens
maksimale strøm er 96 l/s. Monteringsanvisning og festeskruer og en ca 2 m lang
strømkabel følger med. I tillegg til viften trengs gjennomføringssett i henhold til
takmaterialet.

Telefon: 22 80 39 00
E-post: lindab@lindab.no

