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*Kolor może w stopniu nieznacznym różnić się od podanego RAL

RAL 7016
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RAL 9006
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RAL 9007

RAL 7030

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7035

RAL 9005

RAL 9016

KARTA KOLORÓW

AKCESORIA

TUNAL

Nawiewniki Tunal mogą być również 

dostarczone za dopłatą:

 — w innych kolorach RAL (grupa 2)

 — w kolorze strukturalnym (grupa 2)

 — w wersji anodowanej (grupa3)

Do nawiewników: Tunal Top Neo, Tunal Top Neo DB 43, Tunal 80 FL, 

Tunal 80 HD, Tunal 75, Tunal 65 FL, Tunal 65 HD, dołączone są demontowalne 

dźwignie. Istnieje możliwość oddzielnego zamówienia produktu.

Do wszystkich nawiewników dostępne są transmitery kątowe do połączenia 

z prętem. Występują w kolorach: białym, beżowym, szarym i czarnym. 

Można je wpiąć w dźwignię. 

 — Transmiter kątowy 15/44 lub 15/69 

 — Zgięcie 25, 45 lub 65 mm

Nawiewniki Tunal Top Neo, Tunal Top Neo DB 43 mocowane są za pomocą 

kotw, dostępnych w różnych wymiarach:

 — Długość: 140 mm do 280 mm 

 — Szerokość: 25 mm do 40 mm 

 — Grubość: 1.25 do 2 mm 

 — Eurorowek 14/18

 — korpus: aluminium

 — przekładka termiczna i zawór wewnętrzny: wysokiej jakości PVC

 — zakończenia boczne: ASA Luran S (białe, czarne, beżowe, szare, lakierowane za dopłatą)

 — sterowanie: zdejmowana dźwignia, cięgno sztywne, przewód

 — śruby: inox A2
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Dla pakietów szybowych o grubości 24 – 28 – 32 mm dostępne są dwa różne 

profile nadproży (w wysokości 35 mm lub 62 mm). Profile zostały opracowane 

do przycięcia z długości (dlatego są dostępne na zamówienie).

Do wszystkich nawiewników dostępna jest uszczelka, która może być 

zastosowana dla pakietów szybowych od 20 do 32 mm. Dla większych 

pakietów szybowych, uszczelka może być dostępna na zapytanie.

Profil tynkarski P429 dostarczany jest wraz z nawiewnikiem Tunal Top Neo 

w celu ułatwienia tynkowania. Profil ten wsuwa się do górnej części, po 

wewnętrznej stronie nawiewnika.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych można zamówić 

nawiewnik Tunal Top Neo Elevation z osłoną przeciwdeszczową P436. 

Nakładka ta jest mocowana do zewnętrznej obudowy nawiewnika i chroni 

go przed silnymi opadami deszczu oraz gwałtownymi podmuchami wiatru. 

Istnieje również możliwość zamówienia osłony oddzielnie. 
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