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ਦਾ ਆਧਾਰ
ਨਵਾਂ

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਡਨਕਾਸ
ਜਾਲੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਦਾ
ਨੁਕਤਾ

ਡਪੱਚ ਵਧਾਉਣਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਟਾਪਸ

ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ
ਅਨੂਠੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ
ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼
ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ
ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ

ਹੇਠਲੀਆਂ ਡ੍੍ਰੱਪ
ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਨਮੀਂ ਦਾ ਡਨਕਾਸ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
• ਭਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲਾ ਏਅਰਫ਼ਲੋ
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਉ
ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ
• ਅਸਾਨ ਪੱਧਰ ਲਗਾਉਣੀ
PROTurbo ਡਵੱਚ ਪੇਟੈਂਟਸ਼ੁਦਾ WeatherPRO ਦੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਟਾਰੀ
‘ਚੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਡਨਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਪੜਾਵੀ, ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਏਅਰਫ਼ਲੋ ਦੇ
ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਛੱਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਲਾਕਿੰਗ ਕਿੱਚ ਟੈਬਾਂ ਨਾਲ 3/12 ਤੋਂ 12/12 ਛੱਤ
ਵਾਲੀ ਕਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• 117 ਵਰਗ ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਲੀ-ਮੁਿਤ ਹਵਾਦਾਰ ਸਥਾਨ
ਹਵਾ ਦੀ
• ਿੁਅਸੀਂ
ਚਲੇ ਜਾਣ,
ਦੰਦਆਵਾਜਾਈ
ੇ ਿੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ੰਨੂੰਗ ਸਮਝਦੇ
ਲੱਗਣ ਤੋਂਹਾਂ
ਮੁਿਤ
• -40 ਤੀਿ ਯੂ ਵੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਿਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਿਤ
• ਿਾਲੇ, ਭੂਰੇ, ਸੁਆਹ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਵੈਦਰਵੱਡ ਕਵਚ ਉਿਲੱਬਧ
• ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਿੇਟੈਂਟ 2,536,023 ਅਤੇ 2,803,775
• ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਿੇਟੈਂਟ 7,774,023

ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਪੱਛੋਂ
ਲਾਡਕੰਗ ਟੈਬ ਨਾਲ ਛੱਤ
ਦੀ ਡਪੱਚ ਨਾਲ ਘੱਟਵੱਧ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

www.duraflo.com
www.duraflo.com

1-800-461-5300
ਕੈਨ੍
ੇ ੀਅਨ: 1-800-461-5300 ਯੂ ਐੱਸ ਏ: 1-888-461-5307
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ਵਰਣਨ:

ਮਾ੍ਲ ਨੰਬਰ: 60PRO117

• ਿੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਲਦੇ ਿੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ-ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
• 117 ਵਰਗ ਇੰਚ/755 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਲੀ-ਮੁਿਤ ਹਵਾਦਾਰ ਸਥਾਨ
• ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ-ਇੱਿ ਟਰਬੋ ਅਟਾਰੀ ਦੀ (ਲਗਭਗ) 1000 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਗਾ
• ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਲਾਿ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਚ ਗਾਈਡ ਟੈਬ-3/12 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 12/12 ਤੀਿ
• ਵੱਡੀ ਫ਼ਲੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਲਾਉਣ ਕਵੱਚ ਅਸਾਨੀ
• ਿਰੀਮੀਅਮ ਯੂ ਵੀ ਇੰਨਕਹਬਟਰ ਯੋਜਿ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਿੁੱਧ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਿਲਾਸਕਟਿ ਤੇਂ
ਢਾਕਲਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇਿਸ਼ਨ

ੀਰੀਜ਼
WeatherPRO ਸ
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®
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ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਆਕਾਰ:

18.18”
17-1/2”

ਹੰ੍ਣਸਾਰਤਾ: ਕਨਰਮਾਣਤ ਸਖ਼ਤ ਿਲਾਸਕਟਿ ਦੰਦੇ ਿੈਣ, ਿੁਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੀ

16.60”
16-1/4”
3/12
- 12/12
3/12
- 12/12

ਕਮਆਮੀ ਡੇਡ ਿਾਉਂਟੀ ਟੀ ਏ ਐੱਸ ਨੰ. 100 (A)-95 110 ਮੀਲ ਿ੍ਰਤੀ
ਘੰਟਾ/177 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਿ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਿੈਣ ਵਾਸੀ
ਬਾਰਸ਼ ਕਵਚ ਟੈਸਟ ਿੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਿਾਸ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਡਮਆਰ:

18.18”
17-1/2”

ਗਰਮੀ ਅਤੇ -40 ਤੀਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਿਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਡਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ
ਵੇਰਵਾ:

3.72”
3-3/4”
20”
20”

21”
21”

ਿੂਰੇ 3-ਕਹਕਸਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਕਵਸਤਾਰਿੂਰਵਿ
ਵੇਰਵੇ ਲਈ
.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।
®

ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉ:
WeatherPRO ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟਸ਼ੁਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਚਪਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਿਾਣੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਛਾਂ ਧੱਿਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਨਾ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਲ-ਿਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ

A ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂAਹਵਾ

B

3/12 - 12/12
3/12 - 12/12

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਿਾਸ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ
ਕਵਰੁੱਧ ਵਧੀਆ ਬਚਾਉ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਚੇ
ਏਅਰਫ਼ਲੋ ਲਈ ਕਵਉਂਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ।

A
A

B

ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਪਟੀ
ਪਲੇਟ ਢਾਲ

ਅਨੂਠੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਪਰਣਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ
ਪੈਂਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

Weather

SHIELD

INTERNAL BAFFLES

ਡਪੱਚ ਟੈਬ

D
D

21”
21”

117 ਵਰਗ ਇੰਚ
ਜਾਲੀ-ਮੁਕਤ
ਡਨਕਾਸ ਸਥਾਨ

C
C

PROTECTION SYSTEMS

ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ, ਦੰਦੇ ਪੈਣ
ਅਤੇ ਯੂ ਵੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਸ਼ਖਤ ਪਲਾਸਡਟਕ

ਅਸਾਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:

ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਧੁਰੇ
ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਡਪੱਚ ਗਾਈ੍
ਟੈਬ-3/12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
12/12 ਤੀਕ

ਹਲਿਾ ਤੇ ਕਬਨਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਆਿਾਰ ਵਰਤਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿੇਂਦਰੀਕਰਿਤ ਧਰੁਵੂ ਨੁੱਿਕਤਆਂ ਅਤੇ ਿਕਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਡਜਸਟਨਮੈਂਟ ਟੈਬ ਅਤੇ
ਕਿੱਚ ਸਟਾਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਚ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੌਕਿਆਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨ

ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ

ਆਕਾਰ

ਸੀ ਟੀ ਐਨ।
ਗਡਣਤੀ

ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਟੀ
ਐਨ। (ਪਾਊਂ੍)

ਕਾਲਾ

60PRO117BL

17-1/2”
16-1/4”
18.18” x 20” x 16.60”

1

6

ਭੂਰਾ

60PRO117BR

17-1/2”
16-1/4”
18.18” x 20” x 16.60”

1

6

ਸੁਆਹ ਰੰਗੀ

60PRO117G

17-1/2”
16-1/4”
18.18” x 20” x 16.60”

1

6

ਵੈਦਰਵੁੱ੍

60PRO117WW

17-1/2”
16-1/4”
18.18” x 20” x 16.60”

1

6

-40 ਸਰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਕੈਨੇ੍ਾ
Canplas Industries Ltd.
P.O. Box 1800, 500 Veterans Dr.
Barrie, Ontario
L4M 4V3 ਕੈਨੇ੍ਾ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (705) 726-3361
ਫ਼ੈਿਸ:
(705) 726-8991
726-2186
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ: 1-800-461-5300

ਯੂ ਐੲਸ ਏ
Canplas Industries Ltd.
11408 - 163rd Street
Edmonton, Alberta
T5M 3T3 ਿੈਨੇਡਾ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (780) 451-3206
ਫ਼ੈਿਸ:
(780) 452-0536
ਈਮੇਲ: prairie.sales@canplas.com

Canplas Industries Ltd.
9489 - 200 Street, Unit 201
Langley, B.C.
V1M 3A7 ਿੈਨੇਡਾ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (604) 455-0432
ਫ਼ੈਿਸ:
(604) 455-0452
ਈਮੇਲ: bc.sales@canplas.com

Canplas LLC
11402 East 53rd Ave., Suite 200
Denver, Colorado
80239 ਯੂ ਐਸ ਏ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (303) 373-1918
ਫ਼ੈਿਸ:
(303) 373-1923
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ: 1-888-461-5307

ਈਮੇਲ: duraflo@canplas.com
www.duraflo.com
GD-01624-11-14 ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਿ੍ਰਿਾਸ਼ਤ
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