Domová a strešná technika

Výrobca s kompetenciou

Špeciálne vyhotovenia
Vyrobené v
Nemecku

Komínové systémy

So srdečným odporúčaním:

Komínové klobúky
Všetky produkty vyrábame na základe požiadaviek zákazníka – naši
skúsení strešní inštalatéri a klampiari postupujú pri výrobe podľa
osvedčených spôsobov spracovania.

Kryty na komínové hlavy

SAREI – Domová a strešná technika s. r. o.

Zaoblenie – prehýbanie – zváranie – spájkovanie –
drážkovanie

Mittelbacher Str. 12
092 24 Chemnitz

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

Komínové obloženia

SAREI:

Výrobca s kompetenciou

Komínový klobúk

Kryt komínovej hlavy

Obloženie komína

Komínové klobúky zabezpečujú optimálnu ochranu komínovej hlavy pred dažďom,
snehom, ako aj pred búrkou, a tým zabraňujú poškodeniu komína. Okrem toho dávajú
komínu opticky okrúhly tvar.

Kryty komínovej hlavy zabezpečujú optimálnu ochranu komínovej hlavice pred dažďom,
snehom, ako aj pred búrkou, a tým zabraňujú poškodeniu komína. Okrem toho dávajú
komínu opticky okrúhly tvar.

Všetky komínové klobúky sa vyrábajú v súlade s normou DIN 18 160 a vďaka vysokej
odolnosti proti korózii vám garantujú produkt s dlhou životnosťou.

Všetky kryty komínových hláv sa vyrábajú v súlade s normou DIN 18 160 a vďaka
vysokej odolnosti proti korózii vám garantujú produkt s dlhou životnosťou.

Obloženie komína od spoločnosti SAREI je vopred zhotovený stavebný systém podľa
rozmerových údajov od zákazníka určený na dodatočné zabudovanie.
Nevzhľadné alebo zvetrané komíny získajú nový vzhľad a zabezpečia ochranu proti
vonkajším vplyvom.

Zafarbený hliník, zinok umelo „zostarnutý“ a meď

Optimálna ochrana pre váš komín!

Optimálna ochrana pre váš komín!

dodáva sa vo vyhotovení:

Dodáva sa vo vyhotovení:

- ušľachtilá oceľ

- ušľachtilá oceľ

- rozmery podľa požiadaviek zákazníka

- meď

- meď

- dodávané v rôznych materiáloch

- voliteľne pevne alebo sklápacia verzia

Vyhotovenie v ostatných materiáloch na požiadanie!

- bez spájkovania alebo drážkovania

Štandardné klobúky pre vonkajší rozmer komína:

Vyhotovenie:

- nie sú potrebné žiadne bočné vyvŕtané otvory na komíne

400 × 400 mm, 500 × 500 mm a 600 × 600 mm

- bočné hranenie po obvode 50 mm

Zvláštne veľkosti na požiadanie

- kruhovitý/štvorhranný výstrih
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Vonkajšie rozmery hlavy komína
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- Komínový klobúk sa vyhotoví po obvode väčší o 25 mm!

sklápacie vyhotovenie
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- V prípade požiadavky/objednávky zadajte vonkajšie rozmery
komínovej hlavy!

pevné vyhotovenie

Obloženie komína
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Zinok umelo „zostarnutý“
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Hliník antracitovej farby
Hliník sépiovohnedej farby
Hliník tehlovočervenej farby
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Pokyny
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Dbajte na to, aby bola na hlave komína hladká, vodorovná a pevná nosná plocha.

Komínová hlava
Dĺžka

Šírka

Množstvo
Ušľachtilá oceľ

Meď

Pripevnenie
pevné
sklápacie
vyhotovenie vyhotovenie

Vonkajšie rozmery hlavy komína
Dĺžka v mm

Šírka v mm

Pripevnenie krytu pomocou klampiarskych skrutiek z ušľachtilej ocele.
Na individuálne upevnenie sa v kryte komínovej hlavy nenachádzajú žiadne vopred pripravené diery!
Za riadne a odborné upevnenie krytu komínovej hlavy na hlavu komína nesie zodpovednosť
koncový používateľ, nie výrobca alebo predajca!

- V prípade požiadavky/objednávky zadajte vonkajšie rozmery komínovej
hlavy!
- Komínový klobúk sa vyhotoví po obvode väčší o 50 mm!

Pokyny
Dbajte na to, aby bola na hlave komína hladká, vodorovná a pevná nosná plocha.
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Pokyny
Dbajte na to, aby bola na hlave komína hladká, vodorovná a pevná nosná plocha.
Pred montážou preverte, či má disponibilná komínová hlava postačujúcu nosnosť
a preverte vplyvy vetra (príp. konzultujte so zhotovovateľom komína).
Za riadne a odborné upevnenie komínového krytu na komínovú hlavu nesie
zodpovednosť koncový používateľ, nie výrobca alebo predajca!

Príslušenstvo
Flexibilná hliníková rúra 5,0 m
Stenový a komínový
ukončovací pásik

Pred montážou preverte, či má disponibilná komínová hlava postačujúcu nosnosť
a preverte vplyvy vetra (príp. konzultujte so zhotovovateľom komína).
Dodávané príchytky sú vhodné len na použitie v plných múroch, resp. betónových platniach.

- 300 mm štruktúrovaný -

Na individuálne upevnenie sa v komínovom klobúku nenachádzajú žiadne vopred pripravené diery!
Za riadne a odborné upevnenie komínového krytu na komínovú hlavu nesie zodpovednosť
koncový používateľ, nie výrobca alebo predajca!
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