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Descrição
Em qualquer dos nossos modelos, a sua concepção faz com que
as correntes de ar originem um vácuo dentro do remate,
permitindo que os gases e fumos que sobem pela chaminé sejam 
sugados e evacuados para o exterior, independentemente da 
direcção do vento.

Vantagens 
- Fabricado à medida. 
- Fácil colocação pela sua leveza e robustez (ver montagem). 
- Permite agrupar várias saídas. 
- Melhora o aspecto das casas. 
- Aumento da capacidade da ventilação. 
- Toda a gama de cores. 

Como medir um remate: comprimento x largura (AxB) 

Acção do remate na ventilação

Passo 1
Colocar o remate sobre a saída da 
chaminé. O perfil da base inferior do 
aspirador metálico permite-lhe 
apoiar-se na estrutura da obra. 

Passo 2
Marcar os orifícios dos quatro lados 
do remate da chaminé e proceder à 
perfuração. 

Passo 3
Colocar as buchas e fixar o 
aspirador com parafusos. 
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Modelo Flexo
Acabamentos: 

- Chapa galvanizada (até 2 mm).
- Alumínio (de 1,5 a 2 mm).
- Aço inoxidável, cobre, etc.

Modelo Rectum
Acabamentos: 

- Alumínio (2 mm).

Onde os colocar  
Acabamentos: 

- Alumínio: Ventilação e gás.
- Chapa galvanizada: Ventilação, gás e combustão reduzida.
- Aço inoxidável e cobre: Chaminés curtas de grande

combustão.

Características comuns  
- Fabricação à medida.
- Toda a gama de cores.
- Lacados no forno a 240º.
- Altura normalizada 52 cm. Consultar outras alturas.
- Tampa + 6 painéis em todos os modelos.
- Reforços especiais segundo os tamanhos.
- Materiais da máxima qualidade.
- Leveza, robustez e acabamentos perfeitos.
- Sistema de fixação fácil e resistente.

Modelos: Flexo e Rectum 
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