
Wysokiej jakości  nawiewnik wszybowy
dostarczający wymaganą ilość powietrza
nawet w przypadku małej liczby okien

Więcej
� Posiada aprobatę techniczną 

Instytutu Techniki Budowlanej

� Atest higieniczny PZH

� Przyjazny dla zdrowia

� Klapka kierująca powietrze 
do góry

� Siatka ochronna przeciw 
owadom

� Dostarczany na wymiar

� Wykonany z wysokiej jakości 
aluminium

� Redukcja szyby jedynie o 65mm

� Lakierowany proszkowo

� 10 lat gwarancji

dostępne opcje
Ręcznie sterowany

Otwieranie za pomocą cięgna 
sznurkowego 
(prawa lub lewa strona) 

Otwieranie za pomocą cięgna 
sztywnego 
(prawa lub lewa strona)

Dostarczany w sztabach

Możliwość zamówienia 
aluminiowego okapnika

Możliwość zamówienia 
okapnika PVC (biały lub czarny)

dostępne kolory
Biały (HIPCA)

Czarny    RAL 9005

Surowe aluminium

Biały z czarnym okapnikiem PVC

Czarny z białym okapnikiem PVC

Indywidualne kolory na zapytanie 

ALU

uPVC



Na co zwrócić uwagę przy doborze nawiewnika 
wszybowego DG1500
� Sprawdź czy pakiet szybowy został odpowiednio przycięty.

� Upewnij się czy długość nawiewnika nie przeszkadza zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika z zakończeniami jest najczęściej taka sama jak szerokość szyby na,
której ma być zamontowany.

Przeznaczony do wszystkich typów ram okiennychSzerokość pakietu
szybowego
Dostępny dla zespolenia 
24mm lub 28mm

Redukcja wyskokości
szyby
Redukcja wysokości szyby dla 
DG1500 wynosi jedynie 65mm.

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjnośc akustyczna nawiewnika wszybowego DG1500 Trickle

Nawiewnika Nawiewnik zamknięty, Nawiewnik otwarty, 
[dB] D n,e,w [dB] D n,e,w

DG1500 Trickle, L=1m 30 dB 26 dB

Przepływ powietrza

Pozycja Ciśnienie Przepływ powietrza

DG1500 Trickle – Przepływy powietrza (dla nawiewnika o dł. 500mm)

Otwarty 10Pa 37,8 m3/h

Półotwarty 10Pa 28,5 m3/h

Zamknięty 10Pa 7,5 m3/h
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