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Grelha de Ventilação com Tela  
 

Função: Promover a renovação constante do ar através do efeito chaminé, 

podendo ser usada para insuflamento e para retorno do ar.  

Aplicações: Instalada em paredes, forros e portas de residências, empresas 

e comércios etc. 

 

1.INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

Composição ABS 

Cor disponível Branco. 

 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 3242 3243 3244 3245 3246 

A 170 mm 200 mm 250 mm 300 mm 230 mm 

B 16 mm 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 

C 280 mm 200 mm 250 mm 300 mm 230 mm 
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2. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
 
As Grelhas Cipla, possuem design moderno com acabamento externo em alto brilho, com aditivos Anti-UV, possuindo tela 
para evitar a entrada de mosquitos e insetos. A instalação prática por simples encaixe, equipado com garras de fixação, 
para fixar a grade no cano, facilita a remoção para manutenção e limpeza da rede de ar. 
 
3. IMPORTANTE 
 
 Fazer a limpeza e manutenção de forma gradativa; 

 Fazer a aplicação sempre que for necessário aumento na circulação de ar do local; 

 Acompanha grelha anti-mosquito. 

 

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 

 Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 

 Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz 

solar. 

 

 Nota:  

 A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 

por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja 

instalado de forma adequada; 

 Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 

e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 

 Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

3242 04 7896050332450 0,168 Kg 0,168 Kg 0,00468 m³ 

3243 04 7896050332467 0,168 Kg 0,168 Kg 0,041472 m³ 

3244 04 7896050332474 0,15 Kg 0,15 Kg 0,0018032 m³ 

3245 04 7896050332481 0,17 Kg 0,17 Kg 0,0033212 m³ 

3246 04 7896050332498 0,19 Kg 0,19 Kg 0,052992 m³ 


