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Veneziana fixa redonda
100 - 125- 150
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Vista Frontal

Ø 165

Vista Posterior

Ø 150

Ø 125 Ø 100

* Medidas em mm

Grade de ventilação com um conjunto de 3 adaptadores para tubos de 100 / 125 / 150 mm. 
Ideal para instalação em ambientes externos, pois seu design impede a entrada de chuva, já que as 
aletas são inclinadas (45º).

Ambientes internos ou externos.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÃO

FORNECIMENTO

FUNCIONALIDADE
(adapta-se aos seguintes
tubos)

PVC, Compact, Flextic e Form.

INSTALAÇÃO

Furadeira Broca 5mm vídia

Ferramentas necessárias: 

Chave Philips1/8” 

Martelo e Talhadeira

Modelo

Ø Externo

98 mm

125 mm

145 mm

Ø Nominal

100

125

150

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reciclável Sim

Área de Passagem Livre Entre Aletas

Área de Passagem Livre Frontal

Material
Cor branca: ABS com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele

a poeira. Coloridas (preta, grafite, cinza, tabaco, imbuia e cerejeira): ABS 

Ø 100 = 33,55 cm²  /  Ø 125 = 56,30 cm² /  Ø 150 = 74,40 cm²

Ø 100 = 45,24 cm²  /  Ø 125 = 70,446 cm² /  Ø 150 = 111,894 cm²

Embalagem auto serviço: a

Caixa display com 8 grades embaladas individualmente. Cada grade acompanha 3 adaptadores, 

buchas, parafusos e tampas de parafuso (apenas na cor branca).

 companham buchas, parafusos e tampas (apenas na cor branca).
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Retire com cuidado o conjunto de adaptadores 
que acompanha a grade.

3. Encaixe o adaptador que irá utilizar na grade, observando
que cada torre se encaixe em um orifício.

2. Destaque / separe cuidadosamente os adaptadores
e verifique qual deles irá utilizar, dependendo do Ø de
encaixe / tubo.

4. Após o encaixe do adaptador a grade estará pronta para
utilização.

Instalação da grade com o uso de adaptadores (conforme desenhos):

Torres ADAPTADOR
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