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FORVENT SMART a EASY 
Komínové striešky tzv. Meidingerové hlavice pre ochranu komínových a iných 
potrubných systémov pred vtáctvom,  dažďom a snehom. 
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Meidingerová hlavica ( komínová strieška ) univerzálna.
Svojim unikátnym spôsobom ukotvenia k dymovodu, potrubiu
vzduchotechniky resp. inému potrubiu, nieje potrebné žiadne 
špeciálne náradie a jej montáž je veľmi rýchla a jednoduchá.
Pomocou nerezovej sťahovacej pásky a pantentovanej spony
je hlavica pevne a bezpečne upevnená k ústiu komína či pot-
rubia. FORVENT SMART je vyrobená z chróm-niklového ple-
chu 1.4301 a preto je veľmi pevná, pružná a odolná UV a ne-
priaznivým poveternostným vplyvom. Variabilita priemerov,
spôsob montáže a unikátneho balenia z nej robí veľmi žiada-
ný produkt. Tepelná odolnosť do 180 °C v prevedení chróm-
nikel.

Upozonenie!!!

 Použitie, manipulácia a montáž výrobkov zn. FORVENT musí byť v súlade s doporučeniami výrobcu. Výšie uvedené informacie sú poskytované podľa nášho najlep-
šieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu aplikácie nemá spoločnosť FORBUILD, s.r.o. , preto za ne nenesie zodpovednosť. 

100 110 120 130 140 150 160 200 250
chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel

pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink
Rozmer D (mm) 220 220 250 250 290 290 290 350 400
Rozmer H (mm) 178 185 202 209 2018 225 225 260 340

Rozmer dw (mm) 100 110 120 130 140 150 160 200 250
Rozmer h1 (mm) 70 70 80 80 80 80 80 80 80
Rozmer h2 (mm) 140 147 164 171 178 185 185 220 270

Hmotnosť (kg) chróm-nikel 0,3 0,35 0,37 0,4 0,45 0,5 0,55 0,94 1,56
Hmotnosť (kg) pozink 0,3 0,35 0,37 0,4 0,45 0,5 0,55 0,94 1,7

Parametre                           
FORVENT EASY

typ

Materiál 

FORVENT EASY
Meidingerová hlavica ( komínová strieška ) je ekonomickejšou
variantou vyššie uvedenej hlavice SMART. Spôsob ukotvenia k 
dymovodu, potrubiu vzduchotechniky resp. inému potrubiu 
je prostredníctvom objímky a dvoch skrutiek s metrickým zá-
vitom. Aj tento spôsob ukotvenia je veľmi bezpečný a nená-
ročný na montáž. FORVENT EASY sú vyrobená z chróm-niklo-
vého plechu 1.4301 resp. oceľového žiarovo zinkovaného ple-
chua. FORVENT EASY je pevná a pružná, odolná voči UV a ne-
priaznivým poveternostným vplyvom. V prevedení pozinkova-
                    ná oceľ, nieje vhodná do agresívneho prostredia.

                             Komínové striešky bránia vnikaniu dažďa a 
                             snehu do komínovej sústavy resp. vzducho-
                             techniky. Taktiež bránia hniezdeniu vtáctva.
                             Výrobca poskytuje na oba produkty záruku 
                             2 roky. Tepelná odolnosť do 180 °C v preve-
                             dení chrómnikel.

60-80 100-130 140-180 200-250
Materiál chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel chróm-nikel

Rozmer D (mm) 160 220 290 350
Rozmer H (mm) 150 180 210 240

Rozmer dw (mm) 60-80 100-130 140-180 200-250
Hmotnosť (kg) 0,2 0,3 0,45 0,6

Parametre                           
FORVENT SMART

typ


