
ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲਣ ਨਿੰਿੇ ਹਿ

ਅਿੂਠੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ 

ਪਰਣਾਲੀ ਹਵਾ ਿਾਲ 

ਪੈਂਿੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਂਿੀ ਹੈ

ਗਰਮ ਿਮ ਹਵਾ ਇੱਕ 

ਨਚਮਿੀ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਿੀ ਹੈ 

ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਿਾਗ਼ 

ਿਹੀਂ ਪੈਂਿੇ 

ਆੱਫਸੈਟ ਨਿਕਾਸ 

ਗਲੇ ਿੀ ਸਨਿਤੀ 

ਿਮੀ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਫ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿੇ ਕੇ 

ਨਿਕਾਸ ਰਸਨਤਆਂ ਤੋਂ ਿੂਰ ਲੈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ 

(ਢੱਕਣ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰਾਂ, ਟੈਕਸਚਰ ਫਲੈਂਜ, ਤਾਰਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰੋਧਕ ਿੀਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਨਸਉਂ 

ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਨਿਫਲੈਕਟਰ)

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

www.duraflo.com
ਕੈਿੇਿੀਅਿ: 1-800-461-5300 

  110 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 

ਿੀ ਰਫਤਾਰ ਿਾਲ ਚੱਲਣ

ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਿੇ ਤੂਫਾਿ ਿੀ

ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਰਨਿਆ ਨਗਆ 

WeatherPRO® ਸੀਰੀਜ਼ PRO SlantBack ਿੇ 

ਿਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਹੱਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ 

ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਾ ਕਰਿ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ 

ਹੈ। WeatherPRO® ਸੀਰੀਜ਼ ਿੇ ਅੰਿਰ 

ਬਣੀ ਨਵਲੱਿਣ ਬੈਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵਾ 

ਕਾਰਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ ਅਤੇ 

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿੀ ਹੈ।

•  ਛੱਤ ਦੀ ਮਾਣਕ ਢਲਾਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ, ਅਤੇ

ਜਿਆਦਾ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ 
•  ਡੇਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਪਰਜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਜਨਤ

•  ਪੇਟੇਂਟ ਬਕਾਇਆ ਬੈਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

•  ਪੇਟੇਂਟ ਬਕਾਇਆ ਨਮੀ ਜਨਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

•  50 ਵਰਗ ਇੰਚ ਿਾਲੀ-ਮੁਕਤ ਜਨਕਾਸ ਸਥਾਨ

•  ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ

ਰੋਕਦੀ ਹੈ

•  -40˚ ਤੱਕ ਠੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ

•  ਯੂਵੀ ਪ੍ਰਜਤਰੋਧਕ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ

•  CSA ਪ੍ਰਵਾਨ

•  Miami-Dade ਕਾਉਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੂਰ
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ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ
ਮਨਆਮੀ-ਿੇਿ ਕਾਉਂਟੀ



ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਮਾਿਲ:

ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉ:

ਸੀਰੀਜ਼

ਕਾਲ਼ਾ, ਭੂਰਾ, ਵੇਦਰਵੁਡ, ਘਸਮੈਲਾ, ਸਫੇਦ

PRO SlantBack, ਮਾਡਲ ਨਬੰਰ 60PRO50SL

ਅਜਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ -40˚ ਠੰਡ ਜਵੱਚ ਮੁੜਣੇ, ਉਿੜਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ

•  ਅਨਿੋਾ, ਪਟੇੈਂਟਸ਼ਦੁਾ, ਮਸੌਮ ਦ ੇਹਮਲ ੇਤੋਂ ਸਰੁਜਿਆ ਦੀ ਅਦੰਰਨੂੀ ਗਤੀਰਧੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

• 50 ਵਰਗ ਇਚੰ/322 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਿਾਲੀ-ਮਕੁਤ ਹਵਾਦਾਰ ਸਥਾਨ

•  ਪਿੰ PRO SlantBack 1000 ਵਰਗ ਫੀਟ (ਲੱਗਭੱਗ) ਦ ੇਛੱਿ ੇਦ ੇਸਥਾ ਨ ਨੂੰ ਵੇਂਜਟਲਟੇ ਕਰਨਗੇ

•  ਛੱਤ ਦੀ ਢਲਾਨ ਦੀ ਜਵੱਥ 2/12 – 14/12
•  ਪਰੀਮੀਅਮ ਯਵੂੀ ਪ੍ਰਜਤਰਧੋਕ ਵਸਤ ੂਨਾਲ ਸੁੱਧ, ਉੱਚ ੇਦਰਿ ੇਦ ੇਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਜਟਕ ਤੇਂ ਢਾਜਲਆ

ਹਇੋਆ ਇਿੰਕੇਸਨ

•  ਉਪਰੋਂ ਜਨਕਾਸ ਦਾ ਜਡਿਾਇਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਚਮਨੀ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰਦਾ

ਹ ੈਜਿਸ ਕਰਕ ੇਛੱਤ ਉੱਤ ੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ

•  ਅਦੰਰ ਬਣ ੇਟਪਕਣ ਵਾਲ ੇਸਰੁਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਂਟ ਕਪੈ ਪਛੰੀ ਦਆੁਰਾ ਘਰੁਨੇ

ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਮਾਂ ਹਣੋ ਵਲੋਂ ਰਕੋਦੀ ਹੈ

• CSA ਪਰਰਵਾਨ

WeatherPRO’s ਿੀਆਂ ਪਟੇੈਂਟਸ਼ਿੁਾ ਅਿੰਰਿੂੀ 

ਚਪਟੀਆਂ ਪਲਟੇਾਂ ਪਾਣੀ ਤ ੇਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਪਛਾਂ ਧੱਕਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤ ੇਜਬਨਾ ਨਕੁਸਾਨ ਹਣੋ ਦ ੇਿਲ-ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸੌਮ ਦੀ ਮਦੁਾਖ਼ਲਤ 

ਜਵਰੁੱਧ ਵਧੀਆ ਬਚਾਉ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਜਦਆਂ ਹਇੋਆਂ ਉੱਚੇ 

ਏਅਰਫ਼ਲ ੋਲਈ ਜਵਉਂਜਤਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ

ਵਰਣਿ:

ਮਿਜੂਰਸ਼ੁਿਾ ਸਰਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ: 

ਹੰਿਣਸਾਰਤਾ:

ਰੰਗ:

1.  ਜਵਲੱਿਣ ਗਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਤਰਨਾਕ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਸ਼

ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ੰਗਲ ਧੱਜਬਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਜਚਮਨੀ ਵਲੋਂ ਗਰਮ ਨਮੀਯੁਕਤ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਨਕਾਲਦੀ ਹੈ।

2.  ਿਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਜਦੰਦੇ ਹਨ।

3. ਜਡਿਾਇਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਕ ਵੇਂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਾਣੀ ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4.  ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਪਟੀ ਦੀਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਪਹਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਰੱਜਿਆ ਦਾ

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਹੇਠੋਂ ਜਿਵੇਂ 

ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਜਨਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5.  ਮੌਸਮ ਵਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਬੈਫਲ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਵੇਂਟ ਜਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ 

ਥਰੋਟ ਿੁਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਮੀ ਡਜਰਪ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹਨ ਿੋ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਬਰੀਕ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿੁੱਲਣ ਦੇ ਸਥਾਵਨ ਵਲੋਂ ਦੂਰ 

ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

2.
ਿਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ  

ਸੁਰਾਿ

4.
ਬਾਹਰਲੀਆਂ 

ਿੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ

5.
ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਵੇਂਟ 

ਸੁਰਾਿ

ਨਮੀ ਦੇ ਡਜਰਪ 

ਚੈਨਲ

INTERNAL BAFFLES

Weather

SHIELD

PROTECTION SYSTEMS

1.
ਹਵਾ ਜਨਕਾਸ  

ਦੇ ਉਪਰੋਂ 

ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ  

ਨਾ ਜਕ ਹੇਠੋਂ।

ਅੰਿਰੂਿੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਢਾਲ

ਵਰਣਿ ਪਾਰਟ ਿੰਬਰ ਆਕਾਰ

ਸੀ ਟੀ 

ਐਿ। 

ਗਨਣਤੀ

ਵਜ਼ਿ ਸੀ 

ਟੀ ਐਿ। 

(ਪਾਊਂਿ)

ਕਾਲਾ 60PRO50SLBL 18” x 24” x 3-1/2” 8 13.19

ਭੂਰਾ 60PRO50SLBR 18” x 24” x 3-1/2” 8 13.19

ਘਸਮੈਲਾ 60PRO50SLG 18” x 24” x 3-1/2” 8 13.19

ਸਫੇਿ 60PRO50SLW 18” x 24” x 3-1/2” 8 13.19

ਵੈਿਰਵੁੱਿ 60PRO50SLWW 18” x 24” x 3-1/2” 8 13.19

3.
ਰਣ-ਆਫ ਅਰਾਉਂਡ ਕੈਪ 

ਦੀ ਜਦਸ਼ਾ ਮੋੜ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

ਆਕਾਰ:

ਈਮੇਲ: duraflo@canplas.com    
www.duraflo.com

Canplas Industries Ltd.
P.O. Box 1800, 500 Veterans Dr.
Barrie, Ontario
L4M 4V3 ਕੈਿੇਿਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (705) 726-3361
ਫ਼ੈਕਸ: (705) 726-8991
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ: 1-800-461-5300

ਕੈਿੇਿਾ

Canplas Industries Ltd.
9489 - 200 Street, Unit 201 
Langley, B.C.
V1M 3A7 ਕੈਨੇਡਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (604) 455-0432
ਫ਼ੈਕਸ: (604) 455-0452
ਈਮੇਲ: bc.sales@canplas.com

Canplas Industries Ltd.
11408 - 163rd Street
Edmonton, Alberta
T5M 3T3 ਕੈਨੇਡਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (780) 451-3206
ਫ਼ੈਕਸ: (780) 452-0536
ਈਮੇਲ: prairie.sales@canplas.com 


