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KRATKI WENTYLACYJNE

KRATKI NAWIEWNE TYPU KN

ZAMÓWIENIE

�KN/<R>-<A x B>-<P>
 

<R> rodzaj kratki [mm]
[I]   jednorz*dowa

[II] dwurz*dowa

<A x B> wymiar otworu [mm]

<P>  kratka z przepustnic"

[-] bez przepustnicy

Przyk#ad:

 KN/I-250 x 400-P

Kratki nawiewne typu KN przeznaczone s" do 

monta$u w %cianach kana#ów o przekroju prosto-

k"tnym.

Kratki wykonane s" ze stali ocynkowanej 

DX51D, opcjonalnie mog" zosta& pomalowane na 

dowolny kolor RAL.

Kratki nawiewne w zale$no%ci od liczby rz!dów 

lotek mog" by& dost!pne w warianacie KN/I oraz 

KN/II lub KN/I + PRK.

� KN/I posiadaj" jeden rz"d lotek równoleg#ych 

do d#u$szego boku.

� KN/II posiadaj" dwa rz!dy lotek, z których 

pierwszy równoleg#y jest do d#u$szego boku.

� KN/I + PRK jest to kratka nawiewna jednorz!-

dowa wyposarzona w przepustnice regulacyjn"

KN/I

KN/II

KN/I + PRK
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KRATKI WENTYLACYJNE

KRATKI WYWIEWNE TYPU KW

Kratki wywiewne typu KW przeznaczone s% do 
monta"u w #cianach kana$ów o przekroju prosto-
k!tnym.

Kratki wykonane s! ze stali ocynkowanej 
DX51D, opcjonalnie mog! zosta% pomalowane na 
dowolny kolor RAL.

Rodzaje kratek:
� KW posiadaj! jeden rz!d lotek równoleg$ych do 
d$u"szego boku.

� KW + PRK jest to kratka wywiewna jednorz&-
dowa wyposarzona w przepustnice regulacyjn!.

� KW/O jest to kratka wywiewna osiatkowana.

� KW/O + PRK jest to kratka wywiwna osiatko-
wana wyposarzona w przepustnice regulacyjn!.

KW

KW +PRK

KWO

ZAMÓWIENIE

�KW/<R>-<A x B>-<P>
 

<R> rodzaj kratki [mm]
[-]   jednorz&dowa
[O] dwurz&dowa

<A x B> wymiar otworu [mm]
<P>  kratka z przepustnic!

[-] bez przepustnicy
Przyk$ad:
 KW/O-500 x 400-P
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KRATKI WENTYLACYJNE

KRATKI NAWIEWNE DO KANA!ÓW
BI I SPIRO TYP KNS

Kratki nawiewne typu KNS przeznaczone s" do 
monta#u w $cianach kana%ów o przekroju okr"g%ym 
typu BI lub SPIRO.

Kratki wykonane s" ze stali ocynkowanej DX51D, 

Rodzaje kratek:
� KNS posiadaj" jeden rz"d lotek równoleg%ych do 
d%u#szego boku.

� KNS + PRK jest to kratka wywiewna jednorz&do-
wa wyposarzona w przepustnice regulacyjn".

KNS

KNS + PRK

ZAMÓWIENIE

�KNS-<A x B/d>-<P>
�KWS-<A x B/d>-<P>

<A x B/d> wymiar otworu/$rednica
  przwodu [mm]

<P>  kratka z przepustnic"
[-] bez przepustnicy

Przyk%ad:
 KNS-230 x 400/500-P
 KWS-230 x 400/500-P

KRATKI WYWIEWNE DO KANA!ÓW
BI I SPIRO TYP KWS

Kratki wywiewne typu KWS przeznaczone s" do 
monta#u w $cianach kana%ów o przekroju okr"g%ym 
typu BI lub SPIRO.

Kratki wykonane s" ze stali ocynkowanej DX51D, 

Rodzaje kratek:
� KWS posiadaj" jeden rz"d lotek równoleg%ych do 
d%u#szego boku.

� KWS + PRK jest to kratka wywiewna jednorz&do-
wa wyposarzona w przepustnice regulacyjn".

KWS
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KRATKI WENTYLACYJNE

KRATKI PRZEWA!OWE

Kratki przewa"owe typu KP przeznaczone s# do 
monta$u w otowrach o przekroju prostok#tnym.
Kratki z jednej strony wyposa$one s# w ramk% z 
lotkami z drugiej strony posiadaj# remk% z siatk#.

Kratki wykonane s# ze stali ocynkowanej 
DX51D, opcjonalnie mog# by& pomalowane na 
dowolny kolor RAL.

KP
ZAMÓWIENIE

�KP-<A x B>
 

<A x B> wymiar otworu [mm]

Przyk"ad:
 KP-250 x 400

STANDARDOWE WYMIARY OTWORÓW POD KRATKI KN, KW, KP

A x B[mm] 100 160 200 250 315 400 500 630
100 + + + + + + + +

160 + + + + + + + +

200 + + + + + + + +

250 + + + + + + + +

315 + + + + + + + +

400 + + + + + + + +

500 + + + + + + + +

630 + + + + + + + +

A x B[mm] 200 300 400 500 600 800 1000 1200
70 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160

120 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250
150 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315
230 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500
330 Ø630 Ø630 Ø630 Ø630 Ø630 Ø630 Ø630 Ø630
430 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800 Ø800

STANDARDOWE WYMIARY OTWORÓW ORAZ 'REDNIC PRZEWODÓW 
POD KRATKI KNS, KWS, KNS + PRK, KWS + PRK


