
Over Kima

Ondertegel
Dakroosters

 

Kima is de grootste fabrikant van Deens dakventilatieproducten
en accessoires.

Het bedrijf is al vele jaren instrumenteel in het ontwerpen en
realiseren van nieuwe en innovatieve bouwproducten op de
markt brengen voor zowel professionals als doe-het-zelvers.

Andere Producten

Technisch

Voor retrofit en
nieuwbouw

Kima Accessories Aps.
Kastanievej 3, 

DK 6862 Tistrup, Denemarken
www.kimaroof.dk

 
T: +45 53 76 66 20 (Denemarken)

T: +44 (0) 330 133 0019 (Verenigd Koninkrijk)
E: mail@kimaroof.dk (Denemarken)

E: uk@kimaroof.dk (Verenigd Koninkrijk en Ierland)

Voor vragen in het VK en de EU

Contact

SPOUWVENTILATIE ONDERLAAG LEIDING DOORVOER

VENTILERENDE   ONDERLAT 
MET VOGELSCHROOTVOGELSCHROOT 

ISOLATIE BEVESTIGINGSSCHIJF UNDERTAGS WORDEN 
STRAKKER 

KimaAir Inside-Out

KimaAir Outside-In

Gebruik:                            Kan in allerlei ondervloermaterialen worden gepast, van 0,2 – 25 mm
Materiaal:                         Polypropyleen 
Kleur:                                 Antraciet zwart 
Certificering:                   ISO 3302-1, klasse M2 
Gewicht per eenheid:   72 gram 
Ventilatie:                        Gebied 56 cm 
Dekking:                           Een typisch dak zou plaats bieden aan 35 ventilatieopeningen per 100 m
Afvalverwerking:           100% gerecycled

Gebruik:                           Kan in allerlei ondervloermaterialen worden gepast, van 0,2 – 25 mm
Materiaal:                        Polypropyleen 
Kleur:                                Antraciet zwart  
Certificering:                   ISO 3302-1, klasse M2
Gewicht per eenheid:   78 gram  
Ventilatie:                        Gebied  56 cm 
Dekking:                           Een typisch dak zou plaats bieden aan 35 ventilatieopeningen per 100 m 
Afvalverwerking:           100% gerecycled

Kima ventilatieopeningen zijn vervaardigd in
Denemarken door Kima Accessories Aps.
Patentnummer: PR178067

Twitter - @KimaRoofing
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https://www.ubbink.com/nl-nl/product/panlat-ventilerend-met-vogelschroot-75mm-x-1000mm-zwart
https://www.ubbink.com/nl-nl/product/panlat-ventilerend-met-vogelschroot-75mm-x-1000mm-zwart
https://www.ubbink.com/nl-nl/product/panlat-ventilerend-met-vogelschroot-75mm-x-1000mm-zwart
https://www.ubbink.com/nl-nl/product/panlat-ventilerend-met-vogelschroot-75mm-x-1000mm-zwart


KENMERKEN EN VOORDELEN
 

▪ Eenvoudige installatie door één persoon 
▪ Ideaal voor nieuwbouw en renovatieprojecten
▪ Externe installatie
▪ Kan gebruikt worden met alle soorten ondervloeren, 
      van 0,2 mm – 25 mm
▪ Strakke en veilige “Snap-Lock” fitting
▪ Ventilatiegebied: 56 cm  
▪ Bespaart tijd, geld en middelen

 

KimaAir Inside - Out
De KimaAir Inside-Out-ventilatie is de nieuwe en zeer
kosteneffectieve manier om bestaande te beschermen
dakruimten tegen overmatige condensatie. 

Eenvoudig te installeren vanaf de binnenkant van de dakruimte,
de KimaAir Inside-Out biedt een groot voordeel omdat,
voorheen was het moeilijk om ventilatoren achteraf aan te
passen zodra de dakpannen zijn gelegd. Bovendien is de
innovatief ontwerp elimineert de noodzaak om te verwijderen
of onderdak vervangen.
.

Effectieve ventilatie van dakruimtes – van
binnenuit achteraf ingebouwd

 
Ideaal voor renovaties

KimaAir Outside - In
De KimaAir Outside-In-ventilatie is ontworpen voor gebruik
op nieuwe daken ter bescherming tegen condensatie in de
dakruimte. 

Zeer zuinig en snel te installeren, de KimaAir Outside-In
ventilatie bevindt zich onder de tegels en biedt een nieuwe
manier om dakruimteventilatie te bieden. in tegenstelling tot
de Inside-Out retrofit-versie, de unit is geïnstalleerd van buiten
de dakruimte en is ideaal voor nieuwbouw of
renovatieprojecten. 

KENMERKEN EN VOORDELEN

▪ Eenvoudige installatie door één persoon
▪ Gemonteerd vanuit de dakruimte  
▪ Strakke en veilige “Snap-Lock” fitting   
▪ Ventilatiegebied: 56 cm 
▪ Kan gebruikt worden met alle soorten ondervloeren, 
      van 0,2 mm – 25 mm
▪ Geïnstalleerd tussen de spanten
▪ Bespaart tijd, geld en middelen

Effectieve ventilatie van dakruimtes – externe
installatie

 
Ideaal voor nieuwbouw en renovatieprojecten

Installatie
Inside-Out

Markeer en snijd een gat in de onderlaag.
Houd de strip vast en druk op het grillgedeelte
door het gat zodat het boven de onderlaag.

Afbeelding toont voltooide installatie als gezien
vanuit de dakruimte.

Outside-In

Druk de onderkant tegen de onderlaag, trek
aan de strip om hem strakker te maken, en op
zijn plaats vergrendelen.

Markeer de locatie op de 
onderlaag, snij vervolgens met 
een mes of decoupeerzaag het gat

Houd de strip vast, druk op de
onderkant door de gat, zodat het
onder de onderlaag.

Knip de strook ca. 1 cm boven de
grill.

De KimaAir Outside-In is nu
geïnstalleerd.

Druk de grill tegen de onderlaag 
en trek aan de strip aanspannen.

Monteer de grill, terwijl
vasthouden aan de strip.

Raadpleeg de volledige technische en 
installatie-informatie op www.kimaroof.dk/ en de

installatievideo's op YouTube
(zoek Kima Dakbedekking Accessoires)
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