Domovní instalace a střešní technika

Výrobce s kompetencí

Zvláštní provedení na přání
Made in Germany

Komínové systémy

S laskavým doporučením:

Komínové stříšky
Zhotovujeme všechny výrobky podle přání zákazníka – výrobu
provádějí naši zkušení klempíři osvědčenými mechanickými postupy
zpracování.

Kryty komínových hlav

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

ohýbání – ohraňování – sváření – pájení –
falcování

Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0
Fax: +49 (0)371 - 84243-19
Internet: www.sarei.de
E-mail: sarei@sarei.de

Opláštění komínů

SAREI:

Výrobce s kompetencí

Komínová stříška

Kryt komínové hlavy

Opláštění komína

Komínové stříšky zajišťují optimální ochranu hlavy komína před deštěm, sněhem a silným
větrem, čímž zabraňují poškození komína. Navíc propůjčují komínu vizuální celistvost.

Kryty komínové hlavy zajišťují optimální ochranu hlavy komína před deštěm, čímž
zabraňují jejímu poškození. Navíc propůjčují komínu vizuální celistvost.

Opláštění komína od firmy SAREI je stavební systém předhotovený podle zákazníkem
předaných rozměrů a určený pro následnou montáž.

Všechny komínové stříšky se zhotovují podle DIN 18 160. Díky vysoké odolnosti proti
korozi lze garantovat výrobek s dlouhou životností.

Všechny komínové kryty se zhotovují podle DIN 18 160. Díky vysoké odolnosti proti
korozi lze garantovat výrobek s dlouhou životností.

Nevzhledné a ošuntělé komíny dostanou nový vzhled a budou mít zaručenou
dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy.

Barevný hliník, patinovaný zinek a měď

Optimální ochrana pro komín!

Optimální ochrana pro komín!

k dodání v:

k dodání v:

– nerezové oceli

– nerezové oceli

– rozměry dle přání zákazníka

– mědi

– mědi

– k dodání v různých materiálech

– volitelně jako pevná nebo odklápěcí konstrukce

Jiné materiály na poptávku!

– bez pájení a falcování

Standardní stříšky pro vnější rozměr komínové hlavy:

Zhotovení:

– na komíně nejsou potřebné žádné boční díry

400 x 400 mm, 500 x 500 mm a 600 x 600 mm

– po obvodu ohranění 50 mm

Zvláštní velikosti na poptávku

– výřez kruhový/čtvercový
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Opláštění komína
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– Kryt komínové hlavy se vyrábí na obvodě o 25 mm větší!

odklápěcí provedení

a

O
– Při poptávce/objednávce udejte vnější rozměr komínové hlavy!

pevné provedení

O

Pokyny a upozornění
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Patinovaný zink
Měď
Hliník antracit
Hliník sépiově hnědý
Hliník cihlově červený

f2
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Dbejte na to, aby komínová hlava měla hladkou, vodorovnou a pevnou dosedací plochu.

Komínová hlava
Délka

Šířka

Množství
nerezová ocel

Připevnění
měď

pevná

odklápěcí

Vnější rozměry komínové hlavy
délka v mm

šířka v mm

Připevnění krytu nerezovými klempířskými šrouby.
Pro zvláštní připevnění nejsou v krytu komínové hlavy žádné předvrtané díry!
Za řádné a odborné připevnění krytu komínové hlavy na komínovou hlavu zodpovídá konečný
spotřebitel, nikoli výrobce nebo dodavatel!

– Při poptávce/objednávce udejte vnější rozměr komínové hlavy!
– Komínová stříška se vyrábí na obvodě o 50 mm větší!

Pokyny a upozornění
Dbejte na to, aby komínová hlava měla hladkou, vodorovnou a pevnou dosedací plochu.
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Pokyny a upozornění
Dbejte na to, aby komínová hlava měla hladkou, vodorovnou a pevnou dosedací plochu.
Stávající komínovou hlavu zkontrolujte před montáží na dostatečnou nosnost a účinky větru
(případně záležitost konzultujte s kominíkem).
Za řádné a odborné připevnění komínového krytu na komínovou hlavu zodpovídá
konečný spotřebitel, nikoli výrobce nebo dodavatel!

Příslušenství
Alu-Flex 5,0 m
Páska pro napojení stěny
a komína

Stávající komínovou hlavu zkontrolujte před montáží na dostatečnou nosnost a účinky větru
(případně záležitost konzultujte s kominíkem).
Dodávané hmoždinky jsou vhodné jen pro zdivo z plných cihel resp. betonovou desku.

– strukturovaná 300 mm –

Pro zvláštní připevnění nejsou v komínové stříšce žádné předvrtané díry!
Za řádné a odborné připevnění komínového krytu na komínovou hlavu zodpovídá konečný spotřebitel,
nikoli výrobce nebo dodavatel!
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