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Schiedel 
ventiliacinės sistemos
ventiliacinės sistemos su natūralia ventiliacija veikia įprastu 
būdu dėl terminės keliamosios galios ir turi vieną didelį 
privalumą – paprastą konstrukcijos surinkimą.

ventiliacija yra būtina kiekvienam gyvenamajam namui. Ji 
apsaugo patalpas nuo pelėsių atsiradimo bei išsprendžia 
higienos problemas, atsiradusias dėl perteklinės drėgmės 
gyvenamosiose patalpose. 

Schiedel ventiliacinės sistemos iš lengvo betono:
• lengvas ir greitas montavimas (3 blokai – 1 mb)
• turi skirtingą kanalų pasirinkimą ir išdėstymą – 1, 2, 3, 4  
 kanalų, kurie išdėstyti vertikaliai arba horizontaliai
• Užima mažai vietos
• nesukelia triukšmo

Ypač patogu įrengti Schiedel ventiliacines 
sistemas kartu su Schiedel kaminų sistemomis. 
Kokybiška ir paprasta!
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Problemos dėl oro šalinimo ir 
pritekėjimo yra vis aktualesnės 
šiuolaikinėje statyboje dėl vis di-
dėjančio pastatų ir atskirų jo dalių, 
tokių kaip langai, durys ir kt. san-
darumo. Žinoma, šių konstrukcijų 
sandarumas parodo technologinį 
progresą jų gamyboje. Kita vertus, 
dėl sandarių langų ir durų nėra 
užtikrinama tinkama oro cirkuliacija 
gyvenamosiose patalpose. Regu-
liarų oro atnaujinimą patalpose 
turi užtikrinti pastato ventiliacinės 
sistemos. atsižvelgiant į dabartinius 
pastatų vėdinimo reikalavimus, ven-
tiliaciniai kanalai privalo būti įrengti 
sanitariniuose mazguose, virtuvėse 

bei katilinėse. Schiedel ventilia-
cinės sistemos sudarytos iš lengvo 
betono standartinių išmatavimų 
tuščiavidurių blokų. Jie gaminami 
serijiniu būdu ir yra standartinio 
33 cm aukščio. išorinės sienutės 
storis –  4 cm. Didelis pasirinkimas 
skirtingų blokelių tipų – vieno, dvie-
jų, trijų ar keturių kanalų viename 
bei galimybė pasirinkti vertika-
liai arba horizontaliai išdėstytus 
ventiliacinius kanalus. Pasirenkant 
kanalus ir jų kiekį būtina atsižvelgti 
į higienos ir vėdinimo reikalavi-
mus, bei galiojančius statybos bei 
konstrukcijų atsparumo ugniai 
reikalavimus.
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Bloko tipas Kanalų 
kiekis

Kanalų 
išmatavimai

Išoriniai 
matmenys, cm

Svoris, 
kg/mb

Bėginio metro 
kaina, Lt su PVM

Svoris,
kg/vnt.

Vieneto kaina, 
Lt su PVM

1 1 x 12/17 20x25 40 45,18 13 15,06

2 2 x 10/16 32x24 61 80,67 20 26,89

2 2 x 12/17 36x25 67 80,67 22 26,89

3 3 x 12/17 52x25 94 117,60 31 39,20

4 4 x 12/17 68x25 120 153,72 40 51,24

2 2 x 17x12 46x20 71 91,80 23 30,60

3 3 x 17/12 67x20 100 117,60 33 39,20

4 4 x 17/12 88x20 128 153,72 43 51,24

1 1x 12/17 20x25 9 167

2 2 x 12/17 36x25 14.5 188,01

3 3 x 12/17 52x25 20.5 251

ventiliaciJa 
be RūPesčių

DetalUs KainininKas

Kainos galioja nuo 2012-03-01

*schiedel kaminų sistemos, Uab pasilieka sau teisę keisti keisti kainas be įspėjimo.


