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TAŠKA BETONOVÁ ODVĚTRACÍ

KM Beta - střecha pro chytré!
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TAŠKA BETONOVÁ ODVĚTRACÍ
Životnost a funkčnost střešního pláště je dána nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řešením různých detailů. Spolehlivost
celé střechy je určena životností nejslabšího článku.
V současné době se ve střeše používá celá řada plastových doplňků (taška plastová odvětrávcí, anténní, plastové úžlabí apod.).
U střešních krytin ﬁrmy KM Beta, kde je životnost 100 let, což umožňuje poskytovat záruku 30 let, mohou právě plastové prvky
dlouhodobou funkčnost střešního systému omezit. Proto se ﬁrma zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku betonovou
odvětrací, která je originálním betonovým prvkem pro odvěrání kanalizačních stupaček, kuchyní, koupelen a WC, příp. nezateplených částí střech.
Taška je technickým zdokonalením současně používané tašky plastové odvětrávací, tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše
v místě napojení.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg/ks)

KMB Beta

KMB Hodonka

420×330

420×332

8,7

8,9

Materiál

BETON

Napojovací odvětrací průměr (mm)

110/125

Výhody:
• díky konstrukčnímu řešení je taška použitelná v celém pásmu
používaného střešního sklonu bez otáčení ventilační části
• větrání je účinnější díky rozšíření připojovací části z ø 110 mm
na ventilační část ø 125 mm
• taška je celobetonová, harmonicky začleněná do střešní
plochy
• barevná jednotnost s taškou základní
• vyšší záruka než u tašky plastové, tj. 30 let a životnost stejná
jako u základních tašek

Montáž:
Montáž je velmi jednoduchá. Taška betonová odvětací se
dodává jako komplet, který se osadí do střechy v místě potřeby.
Krytina se přichytí dvěma vruty ke střešní lati a ﬂexibilní hadice
se připojí na kanalizační stupačku.
Pružná spojka namontovaná na trubce je opatřena vícestupňovým adaptérem (vhodné pro trubky o jmenovité světlosti 70 a 100 mm).
Expedice KM Beta a.s. - expedice Bzenec-Přívoz, PSČ 696 81, tel.: 518 307 119, 518 307 114; Příjem objednávek: fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz;
Dispečer dopravy: tel.: 518 307 150; Expedice KM Beta a.s. – expedice Kyjov, Jiráskova 630, 697 01 Kyjov, tel.: 518 699 012, 518 699 016,
518 699 032, fax: 518 699 019; e-mail: odbytkyjov@kmbeta.cz; Obchodní oddělení - Bzenec-Přívoz: PSČ 696 81, tel.: 518 321 134, 518 340 938,
fax: 518 321 138, 518 340 938, e-mail: kmbeta@kmbeta.cz; KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
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