Savo Design & Technic je proslulý finský výrobce kuchyňských doplňků
s více než 20letou tradicí. Výrobky jsou žádané na mnoha evropských
trzích. Nabídka společnosti SAVO zahrnuje modely všech tří typů
kuchyňských odsavačů par - nástěnné, ostrůvkové a vestavěné. Kuchyňský
odsavač par SAVO bez vestavěného motoru, spojený s VILPE® střešním
ventilátorem, představuje efektivní řešení pro vaši tichou kuchyni.

ÚČINNÝ SYSTÉM VENTILACE
je prvek, který přispívá k pohodlí v každé moderní
domácnosti. Účinná ventilace by měla splňovat speciální
požadavky a zajišťovat celkovou výměnu vzduchu
v místnosti během dvou hodin. Pracuje spolehlivě
za každého počasí a umožňuje flexibilní regulaci pro
tvorbu úspor, ovšem bez velkých tepelných ztrát.

BEZMOTOROVÉ KUCHYŇSKÉ ODSAVAČE PAR KOMBINOVATELNÉ
SE STŘEŠNÍMI VENTILÁTORY VILPE®

VILPE® STŘEŠNÍ VENTILÁTORY
již téměř 30 let vyrábí SK TUOTE Oy, se sídlem ve Finsku,
kde dosahují nejvyšší možné úrovně ve své kategorii
výrobků. Ventilátory jsou vysoce efektivní, a to díky svým
aerodynamickým vlastnostem, možností flexibilního
sestavování se standardizovanými větracími kanály
a potrubími. Lze je snadno použít pro montáž bez
ohledu na střešní krytinu či sklon střechy. Odnímatelná
hlavice ventilátoru je vybavena vestavěným motorem,
což značně zjednodušuje proces údržby. Produktová
řada VILPE® obsahuje mnoho modelů, velikostí a druhů
ventilátorů, což umožňuje přizpůsobení se konkrétnímu
objektu.

Níže jsou uvedeny pouze vybrané modely. Kompletní nabídku produktů získáte od svého obchodního zástupce.

NÁSTĚNNÁ
MONTÁŽ

Model CH-52

šířka: 60 a 90 cm
barva: stříbrná, bílá, černá
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model CH-61

šířka: 60 a 90 cm
barva: stříbrná a bílá
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model CH-5309

šířka: 90 cm
barva: stříbrná
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model CH-55

šířka: 60 a 90 cm
barva: stříbrná a bílá
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

OSTRŮVKOVÁ
MONTÁŽ

Model CH-63

šířka: 50, 60, 90 cm
barva: stříbrná
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model CH-67

šířka: 55 a 90 cm
barva: stříbrná s černým sklem
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

VESTAVĚNÁ
MONTÁŽ

Model IH-6409-S

šířka: 90 cm
barva: stříbrná
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model IH-61

šířka: 90 cm
barva: stříbrná a bílá
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Model PH-26 i PHV-26

šířka: 50 a 60 cm
barva: stříbrná
střešní ventilátor VILPE: E120, E190, E220

Váš obchodní zástupce:

V našem sortimentu naleznete nejen poslední trendy,
ale i klasické prověřené modely. Výrobky Savo vynikají
nejen svým propracovaným designem, ale také vysokou
kvalitou, protože je pečlivě sledován celý životní cyklus
produktu, od návrhu až po samotnou realizaci. Savo
Design & Technic pomáhá vytvořit styl se zachováním
funkčnosti každé kuchyně.

Pro více informací nás kontaktujte:
PRAHA

Masarykova 54
252 19 Rudná u Prahy
T: +420 736 659 943

BRNO

Vídeňská 136
619 00 Brno
T: +420 731 187 837

ÚSTÍ NAD LABEM
Teplická 380
403 35 Libouchec
T: +420 603 172 692

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Plachého 8
370 01 Českém Budějovice
T: +420 734 445 971

BRATISLAVA

Hradská 74
821 07 Bratislava
T: +421 911 614 014

PREŠOV

Za potokom 18
080 06 Ľubotice
T: +421 910 614 014

PRODUKTOVÁ ŘADA SYSTÉMU VILPE® TICHÁ KUCHYNĚ

Každý ventilátor vyráběný společností VILPE
vyniká svou lehkou konstrukcí (vnější části jsou
vyrobeny z vysoce kvalitního polypropylenu), odolností proti mechanickému poškození a nepříznivým
meteorologickým podmínkám. Výrobky VILPE®
prokázaly svou spolehlivost v rozličných klimatických podmínkách od Antarktidy po tropy.
V nabídce jsou produkty v šesti nejoblíbenějších
a nejpoužívanějších barvách. Výrobky jsou navrženy
nejen s ohledem na maximální funkčnost, ale i elegantně tak, aby ladily se střechou samotnou
a dalšími střešními doplňky. Životnost ventilátorů
VILPE® se odhaduje na 15 až 20 let, přičemž zřídka
kdy dochází k jejich selhání právě před koncem
životnosti.
®

Střešní ventilátory

Při instalaci systému VILPE® TICHÁ KUCHYNĚ
je třeba mít na vědomí, že je zapotřebí dvou
odvětrávacích vedení - jeden pro běžné větrání
místnosti (rekuperace), druhý pro zapojení
kuchyňského odsavače par. Pokud uvažujete
o renovaci kuchyně a při této příležitosti plánujete vyměnit i kuchyňský odsavač par, je nejlepším
řešením použití externího ventilátoru (kombinace kuchyňského bezmotorového odsavače par
a střešního ventilátoru). Pokud již máte kuchyňský
odsavač par s vestavěným motorem, pak jej můžete
odpojit (odstranit), a nainstalovat odpovídající
střešní ventilátor VILPE® s vhodnými průchodovými
prvky pro Vaši střešní krytinu. Navíc by měl být,
za účelem správného nastavení ventilátoru,
nainstalován i tyristorový regulátor.

P-Série instalovatelná na střešní krytinu

S-Série instalovatelná na hlavici komínu/větrací šachty

Střešní průchodové prvky
Naše nabídka umožňuje instalaci na všechny dostupné typy střešních krytin.

Šikmé střechy - plechové
krytiny (profilované, falcované)
střešní krytinu

Šikmé střechy - keramické
a betonové krytiny

Šikmé střechy - asfaltové
krytiny (modifikované pásy,
šindele)

Ploché střechy
- asfaltové
krytiny
(modifikované
pásy, PVC folie)

Instalační set
pro S-Serii

Barvy
VÝBĚR STŘEŠNÍHO
VENTILÁTORU KOMBINOVATELNÉHO
S KUCHYŇSKÝM ODSAVAČEM PAR
Proud vzduchu potřebný pro ventilační potrubí kuchyňského odsavače par závisí na velikosti vařiče, výšce umístění
odsavače par i na mnoha dalších faktorech. Předpokládá se, že jeden běžný metr ventilačního potrubí se rovná
5 Pa ztráty z komprese, plus 30 Pa ztráty pro odsavač kuchyňských par.

Kuchyně - srdcem každého domu
Je to místo pro setkávání rodiny, kde si každý užívá vzájemné blízkosti a přípravy společných jídel. Při přípravě
některých pokrmů přirozeně dochází k silnému zápachu, a to s sebou přináší zvýšené požadavky na systémy odvětrání
a vzduchotechniky. Je třeba se proto zeptat co akceptovat, zda zápach z připravovaného jídla nebo hlučný odsavač par.

Tichá kuchyně... vždyť je to tak prosté
I tato otázka má jednoduché řešení, které je založené na kombinaci bezmotorového kuchyňského odsavače par
a střešního ventilátoru. Střešní ventilátor VILPE® plně přebírá funkci tradičního kuchyňského odsavače
par s vestavěným motorovým pohonem. Co se účinnosti týče, systém VILPE® v této kombinací zcela sníží hladinu
hluku, která je spojena s provozem kteréhokoliv tradičního odsavače par. Proto získal zaslouženou pověst VILPE®
TICHÁ KUCHYNĚ.

Níže uvedené údaje v tabulce platí pro 70 % výkonu ventilátoru, což je optimální.
Ventilátor

Potrubí

50 Pa

100 Pa

Typ kuchyňského odsvače par

E120

125 mm

280 m3/h

230 m3/h

Nástěnná montáž

E190

125 mm

350 m3/h

290 m3/h

Nástěnná montáž (L)

E220

160 mm

520 m3/h

450 m3/h

Nástěnná montáž / Ostrůvková montáž

E250

200 mm

700 m3/h

650 m3/h

Ostrůvková montáž rozměr XL

ECo190

125 mm

460 m /h

432 m /h

Nástěnná montáž (L)

3

3

Jsou-li požadavky uvedené v litr / sekunda, potom by měla být hodnota dělena: 3,6
540 m3/h (3,6 = 150 l/s)
V tabulce jsou uvedeny pouze přibližné údaje.

(v souladu s nejrozšířenějšími barvami střešních krytin)

černá
RR 33 – RAL 9005

hnědá
RR 32

zelená
RR 11

červená
RR 28/29 – RAL 3009

šedá
RR 23 – RAL 7015

cihlově červená
RR 750 – RAL 8004

Bezmotorové kuchyňské odsavače par

NÁSTĚNNÉ

OSTRŮVKOVÉ

VESTAVĚNÉ

