UNIVERSELE RUITERROL
OPTIVENT
Unieke ventilatietechniek, gegarandeerde afdichting
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UNIVERSELE RUITERROL OPTIVENT
Wanneer de beste eigenschappen van twee producten gecombineerd worden, ontstaat een
nieuw product waarvan we durven zeggen dat het een verrijking is voor onze collectie dak
systeemcomponenten. Universele Ruiterrol Optivent combineert de hoge ventilatiestandaard
van Topvent met het vertrouwde verwerkingsgemak van de Universele Ruiterrol.
DE ESSENTIE VAN VENTILATIE

ZES ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR
DE UNIVERSELE RUITERROL OPTIVENT

Ventilatie van de dakspouw is van levensbelang voor een
dak. Het verhoogt de duurzaamheid van zowel de onderdak

1.

Innovatieve eersteklas ventilatie

constructie als de dakpannen en de eventueel gebruikte on-

2.

Topkwaliteit: gegarandeerd regendicht

derdakfolie. Daarnaast is ventilatie onmisbaar voor het creëren

3.

Betrouwbaar: weerstand tegen stuifsneeuw

van een gezond, comfortabel binnenmilieu. Ook is de kans op

4.

Toepasbaar op vrijwel alle dakpanmodellen

schade bij storm kleiner. Tot slot: goede ventilatie is belangrijk

5.

Eenvoudig en snel aan te vormen

om te voldoen aan de regelgeving, zoals het Bouwbesluit.

6.

Vrijwel altijd toepasbaar door de variabele breedte
van 300 tot 340 mm

Optivent is een eigen innovatie van MONIER en voorzien
van dubbele ventilatiekanalen met een unieke labyrint

PRETTIG TE VERWERKEN
Hoe gemakkelijker onze producten te verwerken zijn, hoe

ze tegelijk de regendichtheid en weerstand tegen

beter. Gebruiksgemak hebben we bij MONIER hoog in het

stuifsneeuw garanderen.

vaandel staan. Daarom hebben we speciale aandacht besteed
aan de textuur van het vlies van de ruiterrol. Het voelt zacht

AL 20 JAAR ERVARING

aan en dat draagt bij aan fijne werkomstandigheden.

De Universele Ruiterrol van MONIER wordt al bijna 20 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

gebruikt voor de afdichting van nok en hoekkepers. Sinds de
introductie in 1995 is wereldwijd al zo’n 53 miljoen meter

•

Lengte: 5 m en 10 m

geleverd. Dat is meer dan één keer rond de aarde.

•

Breedte: 300 - 340 mm

•

Zijkanten: van sterk geplooid weers- en uv-bestendig

BREED INZETBAAR

kunststofvlies met kleefstroken.
•

Een ander pluspunt is de variabele breedte van 300 tot 340 mm.

afdichting en ventilatie door een innovatief systeem

Die maakt dat de Universele Ruiterrol Optivent gebruikt kan
worden bij vrijwel alle gangbare dakpanmodellen. Ook op de

Middengedeelte: UV-stabiel vlies voor een perfecte
van windlabyrinten.

•

Kleur: antraciet, rood

sterker geprofileerde dakpanmodellen, zoals de OVH en de
VH, is hij perfect toe te passen dankzij de rekfactor van 50%.

Kijk voor de verwerkingsinstructies op www.monier.nl
onder services/downloads.
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prestatie. De ventilatieopeningen zijn zo geplaatst dat

MONIER behoudt zich voor (technische) spcificaties en afwijkingen in het assortiment door te voeren. 11-2013

technologie. Deze zorgt voor een uitstekende ventilatie

