
СИСТЕМА КРУГЛИХ  
ТА ПЛОСКИХ ПВХ-КАНАЛІВ,  
ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ

Переваги компактних каналів ВЕНТС, що складаються:
• на 40% збільшується рентабельність транспортування (доставка великої кількості продукції за один раз)
• на 60% економиться простір під час зберігання продукції на складі
• можливість продемонструвати широкий асортимент у місцях продажу (навіть у маленьких магазинах)
• на 20% скорочення часу на обробку та кріплення каналів
• легкий та ефективний монтаж (за рахунок застосування еластичного полімеру покращується прилягання частин)
• сумісність зі стандартними з’єднувально-монтажними елементами систем повітропроводів «ПЛАСТИВЕНТ»

QTY:20

QTY:20

Пластмасові канали ВЕНТС, що складаються – інноваційне та практичне рішення для вентиляційних систем. 
Використання каналів, що складаються, сприяє ефективній організації логістики та значній економії місця під час 
зберігання/викладки продукції.

ЕКОНОМІЯ  
при транспортуванні
виробів

-40 %
-60 %

-20 %

ЕКОНОМІЯ  
простору при зберіганні 
ассортименту на складі/
торгової точки

ЕКОНОМІЯ  
часу на обробку та 
монтаж елементів



СИСТЕМА КРУГЛИХ ТА ПЛОСКИХ ПВХ-КАНАЛІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ

Застосування

• Для припливної або витяжної вентиляції різноманітних приміщень.

• Для формування системи круглих вентиляційних каналів. 

Конструкція

• Виготовлений з ПВХ білого кольору.

• Діаметри: 100.

• Довжина каналу – від 350 до 2500 мм.

• З’єднуються між собою за допомогою з’єднувачів відповідного діаметра.

Круглий канал

Код
Розміри, мм

D D1 L

10035-1 100 103 350
1005-1 100 103 500
1010-1 100 103 1000
1015-1 100 103 1500
1020-1 100 103 2000
1025-1 100 103 2500
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Застосування

• Для припливної або витяжної вентиляції різноманітних приміщень.

• Для формування системи плоских вентиляційних каналів. 

Конструкція

• Виготовляється з ПВХ білого кольору.

• Переріз: 55х110.

• Довжина каналу – від 350 до 2500 мм.

• З’єднуються за допомогою з’єднувачів відповідного перерізу.

Плоский канал

Код
Розміри, мм

a b a1 b1 L

50035-1 55 110 52 107 350
5005-1 55 110 52 107 500
5010-1 55 110 52 107 1000
5015-1 55 110 52 107 1500
5020-1 55 110 52 107 2000
5025-1 55 110 52 107 2500
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