
RenoPipe.
Det u s y n l i g e  l u f t f o r d e l i n g s s y s t e m
til renoveringsopgaver
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= Tilluft = Friskluft
= Fraluft = Afkast

Sådan fungerer
RenoPipe Superfladt KWL Komfortag-

gregat med varmegenvin-
dig: Sørger for besparelser 
på varmeregningen og 
giver et sundt indeklima.

”4 i 1” kompakt RenoPipe 
Kombi-luftfordeler box: 
Samler udsugningen fra 
køkken og bad. Fordeler 
indblæsningen til stue og 
værelser. Dæmper 
apparat-støj

”2 i 1” RenoPipe system-
komponenter i højkompri-
meret EPS: Rørføring og 
loftpanel i ét. Enten glat 
eller med stuk-profil.

Elegante ventilationsarma-
turer i prisvindende design 
med optisk lukket front og 
integreret filter.

Ophængingsbeslag / 
befæstigelsesklammer til 
lynhurtig montage via 
klik-mekanik.

Facade - kombi-afslutning i 
flot formsprog udført i 
rustfrit stål. Til friskluftind-
tag og afkast. Tislutningen 
til ventilationsaggregatet 
sker med de færdigisole-
rede IsoPipe rør

Soveværelse

Stue

Værelse

Køkken

Bad



1 - 2 - ”Klik” og færdig!
RenoPipe er udtænkt til mindste detalje.

Så er det sjovt at renovere.
Det revolutionære RenoPipe 
System gør det let at installere 
ventilationsanlæg i eksisterende 
beboelser. 

Vi anbefaler en maksimal luft-
mængde på 140m³/h og en mak-
simal indvendig temperatur på 
70°C.

Rør og fittings er fremstillet i 
højkomprimeret, varmeisolerende 
og brandhæmmende EPS. Rørene 
har også en god akustisk dæmp-
ning.

Rørene er udført i brandklasse 
B-s1-d0 iht. EN 13501-1 og tæt-
ningsklasse C
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Ophængsbeslag fast skrues

Samlenippel sættes op

RenoPipe klipses på

Færdig!

RenoPipe er selv i beboede 
ejendomme installeret i en 
håndevending! 

1 2 3

Systemet overbeviser gennem 
unikke fordele:

Specielt udviklet til energi- og 
indeklima-renovering i etageejen-
domme, gør at den samlede 
anlægsbesparelser er 30%.

Erstatter grimme spirorør og er 
udformet så de går i ét med byg-
ningen.



Kombi-Fordelerbox, Tilluft højre
Kompakt fordeler i galvaniseret stål 
med lydarsorberende beklædning 
indvendig. 
Egenskaber: Samler udsugningskana-
lerne samt fordeler og lyddæmper 
indblæsningen. 

Tilslutninger: 
Udsugning: 2 x ø125 og 2 x ø100. 
Indblæsning: 2 x ø100 mm.  
Inkl. inspektionslem 

RenoPipe - Installatør Prisliste 2013

RP-KVK 3-100/125 R Nr. H3048

DKK 1.980,- nt.

Kombi-Fordelerbox

Kanal - 4-kant eller stuk Kanal (pakkestørrelse: 4 stk.)
Kanal med en glat kvadratisk profil. 
Fremstillet i højkomprimeret og lukket 
EPS i hvid. Overmalbar. 
Inderdiameter: ø100 mm.
Længde: 1000 mm. 
(kommer pakket med 4 længder)

RP-K Nr. H3061

DKK 549,- nt.

Kanal med stuk (pak.str.: 4 stk.)
som ovenstående RP-K, men med stuk. 
(kommer pakket med 4 længder)

Nr. H3065RP-SK
DKK 649,- nt.

T-rør - 4-kant eller stuk T-rør (pakkestørrelse: 4 stk.)
Kanal med en glat kvadratisk profil. 
Fremstillet i højkomprimeret og lukket 
EPS i hvid. Overmalbar. 
Inderdiameter: ø100/ø100/ø100 mm.
(kommer pakket med 4 styk - dvs. 
nedenstående pris er for fire T-rør)

RP-T Nr. H3062

DKK 459,- nt.

T-rør med stuk (pak.str.: 4 stk.)
som ovenstående RP-T, men med stuk. 
(kommer pakket med fire T-rør)

RP-ST
DKK 499,- nt.

Nr. H3066

Priser er netto, gældende fra 1. januar 2013 - ekskl. moms og levering

Indvendig bøjning - 4-kant eller stuk Indv. bøjning 90° (pak.str.: 2 stk.)
Bøjning med en glat kvadratisk profil. 
Fremstillet i højkomprimeret og lukket 
EPS i hvid. Overmalbar. 
Inderdiameter: ø100 mm.
(kommer pakket med 2 styk - dvs. 
nedenstående pris er for to bøjninger)

RP-IW Nr. H3075

DKK 179,- nt.

Indv.bøjn. m/stuk (pk.str.: 2 stk.)
som ovenstående RP-IW, men med 
stuk. (kommer pakket med to bøjn.)

RP-SIW
DKK 199,- nt.

Nr. H3077

Udv.bøjn.- 4-kant eller stuk Udv. bøjning 90° (pak.str.: 2 stk.)
Bøjning med en glat kvadratisk profil. 
Fremstillet i højkomprimeret og lukket 
EPS i hvid. Overmalbar. 
Inderdiameter: ø100 mm.
(kommer pakket med 2 styk - dvs. 
nedenstående pris er for to bøjninger)

RP-AW Nr. H3076

DKK 179,- nt.

Udv.bøjn. m/stuk (pk.str.: 2 stk.)
som ovenstående RP-AW, men med 
stuk. (kommer pakket med to bøjn.)

RP-SAW
DKK 199,- nt.

Nr. H3078

Kombi-Fordelerbox, Tilluft venstre
Kompakt fordeler i galvaniseret stål 
med lydarsorberende beklædning 
indvendig. 
Egenskaber: Samler udsugningskana-
lerne samt fordeler og lyddæmper 
indblæsningen. 

Tilslutninger: 
Udsugning: 2 x ø125 og 2 x ø100. 
Indblæsning: 2 x ø100 mm.  
Inkl. inspektionslem 

RP-KVK 3-100/125 L Nr. H3038

DKK 1.980,- nt.

Kombi-Fordelerbox

Samlenippel -lang
bestående af nippel ø100 i slagfast 
polypropylen og med to gummitætnin-
ger til lufttæt samling af kanalerne. 
Ophæningsbeslag for let klik-montage 
er inkluderet i leveringsomfanget.

RP-LV Nr. H3029

DKK 229- nt.

Samlenippel - lang

Samlenippel - kort
bestående af nippel ø100 i slagfast 
polypropylen og med to gummitætnin-
ger til lufttæt samling af bøjninger, 
T-rør og væggennemføring. 

Samlenippel - kort

RP-KV Nr. H3030

DKK 53,- nt.

Endedæksel Endedæksel/Inspektiondæksel
fremstillet i slagfast polypropylen og 
med gummitætning. Placeres i 
rør-ender. 

RP-RD Nr. H3037

DKK 45,- nt.

Væggennemføring Væggennemføring
fremstillet i PVC. Inkl. montageskabelon 
for let montage. 

RP-WH Nr. H3035

DKK 45,- nt.
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Priser er netto, gældende fra 1. januar 2013 - ekskl. moms og levering

Design udsugningsarmatur
ø100mm, regulerbar.
Hvidt med lukket front og integreret 
filter. 

DLV 100 Nr. H3039
DKK 120,- nt.

Udsugningsarmatur

ELF-DLV 100 Nr. H3042
DKK 58,- nt.

Udskifn.filter (pakke med 5 stk.)

Design indblæsningsarmatur
ø100mm, 
Hvidt med optisk lukket front og 
integreret filter. 

DLVZ 100 Nr. H3040
DKK 130,- nt.

Indblæsningsarmatur

ELF-DLVZ 100 Nr. H3043
DKK 120,- nt.

Udskifn.filter (pakke med 3 stk.)

Facade - kombi-afslutning

Afkast
ø157 indv.

Indtag

Facade - kombi-afslutning
til afkast og luftindtag. Kan monteres 
vandret eller lodret. Valgfri placering af 
afkast (venstre eller højre). Udført i 
formskønt rustfrit stål. 

IP-FKB 125 Nr. H2689
DKK 799,- nt.

Ekstra klammer / Tætning Befæstigelsesklammer (5-pak.)
Udført i slagfast plast

RP-LD Nr. H3033
DKK 79,- nt.

RP-BK Nr. H3031
DKK 53,- nt.

Gummitætning (10-pak.)
ø100 i EDPM

Afkortningslære
Stabil afkortningshjælp til savning af 
kanallængder

RP-SH Nr. H3036
DKK 265,- nt.

Afkortningslære

Afkortningssav Afkortningssav
Speciel fintandet afkortningssav 
tilpasset RenoPipe og afkortningslære.

RP-FS Nr. H3044
DKK 199,- nt.

Loftaggregat med auto bypass og 3-trins regulator - 240m³/h

Loftaggregat med varmegenv.
Maks. 240 m³/h ved 100 Pa eksternt
Temperaturvirkningsgrad: <85%
Komplet med basis automatik og 3-trins 
regulator. Tilsluttes 230V - 270 Watt
Vægt: 50 kg - ø125mm kanalstudse
Leveres venstre (L) eller højre (R) 
vendt.  Omfattende tilbehørsprogram.

KWL EC 220 D Eco R Nr. H9630
DKK 13.490,- 

KWL EC 220 D Eco L Nr. H9631
DKK 13.490,- 

F7 Filter - pr. stk. Nr. H9639
DKK 240,- nt.

   

K WL E C  220 D.. LK WL E C  220 D.. R

Importør: Vacumex A/S - Assensvej 332 - DK-5690 Tommerup - Tlf. +45 88 82 64 74 - www.vacumex.dk




