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KALENICA DACHU

KALENICA DACHU - poddasze nieużytkowe

• pokrycie: dachówka betonowa BRAAS
• wentylacja jednokanałowa z wysokoparoprzepuszczalną membraną - rozwiązanie
z rozcięciem w kalenicy możliwe tylko przy pokryciu dachówkami profilowanymi
• zakończenie kalenicy z użyciem taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej

• pokrycie: dachówka betonowa BRAAS
• wentylacja jednokanałowa z wysokoparoprzepuszczalną membraną i wkładką
wentylacyjną folii
• zakończenie kalenicy z użyciem taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej
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połączeń krokwi na wcięcie, przekładkę lub zakładkę.
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