Ház- és tetőtechnika

Gyártó kompetenciával

Különleges gyártmányok
Made in Germany

Kéményrendszerek

Baráti ajánlással:

Kéményvédő idomok
Minden terméket a vevők igényei szerint készítünk el – tapasztalt
tetőbádogosaink és bádogosaink bevált mechanikai megmunkálási
módszerek szerint gyártanak.

Kéményfej-borítások

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH
Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Lekerekítés - Rovátkolás - Hegesztés Forrasztás - Hornyolás

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

Kéményburkolatok

SAREI:

Gyártó kompetenciával

Kéményvédő idom

Kéményfej-borítás

Kéményburkolat

A kéményvédő idomok a kéményfej eső, hó és vihar elleni optimális védelméről
gondoskodnak, és ezáltal megakadályozzák a kémény sérülését. Ezenkívül a kéményt
optikailag is lekerekítik.

A kéményfej-borítások a kéményfej eső elleni optimális védelméről gondoskodnak, és
ezáltal megakadályozzák a kéményfej sérülését. Ezenkívül a kéményt optikailag is
lekerekítik.

A SAREI kéményburkolat a vevő méretadatai szerint előre gyártott építőrendszer,
amely utólagosan szerelendő fel.

Minden kéményvédő idomot a DIN 18 160 szerint gyártunk, amelyek a nagyon nagy
korrózióállóság révén hosszú élettartamot garantálnak.

Minden kéményborítást a DIN 18 160 szerint gyártunk, amelyek a nagyon nagy
korrózióállóság révén hosszú élettartamot garantálnak.

A nem tetszetős vagy időjárás által megrongált kémények új külsőt kapnak, és a külső
behatások ellen hosszú távú védelmet nyújt.
Alumínium színű, cinkkel az időjáráshoz előkészítve és réz

Optimális védelem a kéménynek!

Optimális védelem a kéménynek!

szállítható a következő anyagokból:

szállítható a következő anyagokból:

- nemesacél

- nemesacél

- méret a vevő igényei szerint

- réz

- réz

- különböző anyagokból szállítható

- igény szerint merev vagy összecsukható

Egyéb anyagok kérésre kaphatók!

- nincs forrasztás vagy hornyolás

Normál védő idomok a kéményfej külső méreteihez

Gyártás:

- nincs szükség oldalsó furatokra a kéményen

400 x 400 mm , 500 x 500 mm és 600 x 600 mm

- oldalsó rovátkolás körben 50 mm

Egyedi méretek igény szerint

- kör vagy négyzet alakú kivágás
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- Érdeklődéskor/rendeléskor adja meg a kéményfej külső méretét!
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- A kéményfej-borítást körben 25 mm-rel nagyobb méretben készítjük el!

merev kivitel

összecsukható kivitel
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Felhívások

e1

A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.

Kéményfej
Hosszúság

Mennyiség
Szélesség Nemesacél

Réz

Rögzítés
merev

Kéményfej külső méretei

összecsukható Hosszúság mm-ben Szélesség mm-ben

A borítás rögzítése nemesacél bádogcsavarokkal történik.
Egyéni rögzítéshez nincsenek előre kialakított lyukak a kéményfej-borításon!
A kéményfej-borítás kéményfejre való rendeltetésszerű és szakszerű
rögzítéséért a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

- Érdeklődéskor/rendeléskor adja meg a kéményfej külső méretét!
- A kéményvédő idomot körben 50 mm-rel nagyobb méretben készítjük el!

Felhívások
A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.

Felhívások
A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.
Szerelés előtt ellenőrizze a meglévő kéményfej megfelelő teherbírását és
szélnek való kitettségét (adott esetben konzultáljon a kéményseprővel).
A kéményburkolat kéményfejre való rendeltetésszerű és szakszerű
rögzítéséért a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

Tartozékok
Alu-Flex 5,0 m
Fal- és
kéménycsatlakozási sáv

Szerelés előtt ellenőrizze a meglévő kéményfej megfelelő teherbírását és
szélnek való kitettségét (adott esetben konzultáljon a kéményseprővel).
A csomagban található szegek csak teljes falhoz, illetve betonlaphoz alkalmasak.

- strukturált 300 mm -

Egyéni rögzítéshez nincsenek előre kialakított lyukak a kéményvédő idomon!
A kéményburkolat kéményfejre való rendeltetésszerű és szakszerű rögzítéséért
a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Strukturált fal- és
kéménycsatlakozás
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