
KRATY WENTYLACYJNE
Z LAKIEROWANEGO ALUMINIUM

PRODUKCJA NA WYMIAR



Łatwy i szybki montaż dzięki bocznym 
otworom na łączniki.

Kraty wentylacyjne IMS wyróżniają się zarówno wykończeniem 
jak i praktycznością. Nasza zrobotyzowana i zautomatyzowana   
technologia umożliwia nam wytwarzanie krat wentylacyjnych 
z myślą o łatwym i szybkim montażu bez widocznych punktów   
mocowania.

Instalacja krat wentylacyjnych IMS jest bardzo prosta, nie wyma-
ga wiercenia otworów lub jakiejkolwiek obróbki krawędzi otworu 
w ścianie. Pracujemy, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów w 
możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób.

Nasze kraty zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu mate-
riałów o wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i wytrzymałość 
naszych produktów. Nie poddają się typowym procesom degra-
dacji takim, jak korozja lub utlenianie, pozostając użyteczne przez 
długi czas.

Są to najwyższej jakości produkty, wytwarzane na wymiar przy 
zachowaniu konkurencyjnej ceny. Mogą znaleźć zastosowanie w 
wentylacji dużych powierzchni, szybów windowych, dziedzińców, 
pomieszczeń usługowych, garaży, jako czerpnie powietrza etc.



AKCESORIA

* Aluminium lakierowane na dowolny kolor wg palety RAL - opcjonalnie na zamówienie

Aluminium lakierowane

Czarny RAL 9005

Aluminium naturalne

Aluminium lakierowane

Antracyt RAL 7016

Aluminium lakierowane

Szary RAL 7022

Stal nierdzewna

 - AISI 304 połysk

Stop 3004 H33 wskazany specjalnie jako spełniający wymogi norm EN.

MATERIAŁY I KOLORY

Wysokość

W

3. WYBÓR MATERIAŁU

Aluminium (grubość 1.2 mm)

RAL 9005

RAL 7016 

RAL 7022
 
Aluminium naturalne

Kolor wg RAL

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

2. 1. ILOŚĆ (sztuki)

Szerokość

S

Stal nierdzewna AISI 304 
błyszcząca (grubość 0.8 mm)

Kraty mogą zostać opcjonalnie wyprodukowane z poniższymi akcesoriami:

• Płytka do zamocowania pomiędzy cegłami, bloczkami etc

• Siatka przeciw insektom 15 x 15 mm lub 3 x 10 mm

• Filtr przeciwpyłkowy

Z płytkami do 
zamocowania 
pomiędzy cegłami

Siatka przeciw 
insektom

4. AKCESORIA

Płytka do mocowania pomiędzy cegłami

Siatka przeciw insektom 15 x 15 mm

Siatka przeciw insektom 3 x 10 mm 

Filtr przeciwpyłkowy

WYMIARY (wymiary rzeczywiste otworu 
w ścianie bez przerw)
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KRATY WENTYLACYJNE

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE Z NASADAMI VENTUM

Kraty wentylacyjne IMS idealnie łączą się z nasadami kominowymi VENTUM, 
produkowanymi z aluminium na wymiar w tej samej technologii.
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