
 

 

 
 

Kanálová konstrukce nového větracího pásu od HPI-CZ  

je jistotou intenzivního odvětrání hřebene  
 
 

Dostatečné odvětrání střechy je klíčové pro její funkčnost a 

životnost i v teplých letních dnech. Proudění vzduchu ve 

střešním plášti, mezi nasávacím otvorem v okapové hraně 

a hřebenem, totiž odvádí přebytečný horký vzduch, ale i vodní 

páry, čímž brání tvorbě plísní a dřevokazných hub. Vzhledem 

ke speciální kanálové konstrukci a vysoké odolnosti se na 

hřebenové straně úspěšně uplatňuje celohliníkový větrací pás 

ROLL-FIX® premium, aktuální novinka společnosti HPI-CZ. 

Více na www.hpi.cz.  

  

Díky speciální robustní kanálové konstrukci nabízí univerzální samolepicí větrací pás ROLL-FIX® 

premium mimořádnou ventilační schopnost a průřez větrání 140 cm2/m. Zároveň ale tento 

prvek velmi dobře chrání před průnikem hnaného deště a sněhu do konstrukce. Větrací pás 

hřebene a nároží ROLL-FIX® premium navíc disponuje díky celohliníkovému provedení 

nadstandardní odolností a tím pádem také dlouhou životností. Teplotní odolnost tohoto prvku 

se pohybuje od -40 až do +80 °C.   

 

Instalace je snadná. Spodní butylový pásek na bocích slouží pro přilepení na krytinu. Na 

celohliníkové boky pásu navazuje středový polypropylenový pásek určený pro instalaci do 

hřebenové lati. Flexibilní šířka pásu umožňuje použití dle potřeby od 290 do 320 mm. ROLL-

FIX® premium je určen pro všechny typy skládaných krytin, pro tašky hladké i s vysokým 

profilem. Pás je v nabídce v červeném nebo antracitovém provedení, v délce 5000 mm.  

 

Více na www.hpi.cz. Větrací pás ROLL-FIX® premium a další prvky lze objednat u obchodních 

partnerů HPI-CZ, případně na webu www.hpi.cz.  

 

 

O společnosti HPI-CZ 

Společnost HPI-CZ patří sortimentem, poskytovanými službami i servisem k lídrům na českém 

trhu v oblasti dodávek stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního 

sortimentu pro zateplování budov. Vyrábí pod vlastní značkou HPI nebo Klöber, a zároveň je 

výhradním či významným distributorem značek jako např. Ejot, Juta, KEW, Adfors, Mateiciuc 

nebo Catnic. 

http://www.hpi.cz/
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Pro další informace kontaktujte, prosím: 

 

Martin Chmelík 

HPI-CZ spol. s r. o. 

Obchodní manažer 

Tel.: +420 495 800 918 

Fax: +420 495 217 290 

Mob. +420 724 515 711 

martin.chmelik@hpi-cz.cz 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR 

Mob. +420 777 840 414 

simonovska@privilegepr.cz 

mailto:simonovska@privilegepr.cz

