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Uniwersalny, trójwarstwowy system kominowy z przewiet-

rzaniem przeznaczony do odprowadzania spalin z urz¹dzeñ

grzewczych z otwart¹ komor¹ spalania, zasilanych dowolnym

rodzajem paliwa.

Zakoñczenie komina
ze stali kwasoodpornej

Czapa betonowa

Pustaki z betonu lekkiego
wyposa¿one w kana³y

przewietrzaj¹ce, nadaj¹ siê
bezpoœrednio pod tynk

Rury z ceramiki szamotowej,
³¹czone z u¿yciem specjalnego

kitu w zestawie zawsze element
do odprowadzania skroplin

Przy³¹cze do kot³a

Izolacja z we³ny mineralnej
dopasowana do kszta³tu

i œrednicy rury oraz do pustaka

Kana³y przewietrzaj¹ce
na ca³ej wysokoœci
komina skutecznie

odprowadzaj¹ce wilgoæ

Kana³y przewietrzaj¹ce
na ca³ej wysokoœci
komina skutecznie

odprowadzaj¹ce wilgoæ

Drzwiczki rewizyjneDrzwiczki rewizyjne

Kratka przewietrzaj¹caKratka przewietrzaj¹ca

...budowanie w dobrym stylu

T600 N1 W 3 G20T600 N1 W 3 G20
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• odpowiedni do kot³ów tradycyjnych i nowoczesnych

• dostosowany do ka¿dego rodzaju paliwa

• odporny na dzia³anie wilgoci i kwasów

• odporny na dzia³anie wysokich temperatur i na czêste zmiany temperatury

• gazoszczelny

• odporny na po¿ar sadzy

• przewietrzany w celu zapobie¿enia gromadzeniu siê wilgoci w warstwie izolacji

• dostêpny w œrednicach: 14, 16, 18, 20, 22, 25 cm

• dostêpny w wariancie z dodatkowym przewodem wentylacyjnym

• dostarczany w kompletnych zestawach, gotowych do szybkiego monta¿u
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 odpowiedni do kot³ów tradycyjnych i nowoczesnych

 dostosowany do ka¿dego rodzaju paliwa

 odporny na dzia³anie wilgoci i kwasów

 odporny na dzia³anie wysokich temperatur i na czêste zmiany temperatury

 gazoszczelny

 odporny na po¿ar sadzy

 przewietrzany w celu zapobie¿enia gromadzeniu siê wilgoci w warstwie izolacji

 dostêpny w œrednicach: ∅14, ∅16, ∅18, ∅20, ∅22, ∅25 cm

 dostêpny w wariancie z dodatkowym przewodem wentylacyjnym

 dostarczany w kompletnych zestawach, gotowych do szybkiego monta¿u
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Œrednica wewnêtrzna [cm]

Wymiary zewnêtrzne [cm]

Ciê¿ar [kg/mb]

 

35 x 35 x 33

K35

 

35 x 51 x 33

K35L

14

 

95,5

14

 

133,0

16

99,0

16

136,5

18

 

112,0

18

 

161,5

20

113,0

20

163,0

22

 

137,5

22

 

190,0

25

154,0

25

206,0

 

40 x 40 x 33

K40

 

40 x 58,5 x 33

K40L

 K48

48 x 48 x 33

 K48L

48 x 68,5 x 33

PRZEWÓD KOMINOWY TRÓJWARSTWOWY

PRZEWÓD KOMINOWY TRÓJWARSTWOWY Z WENTYLACJ¥

element
odprowadzania

skroplin

ELEMENTY
SK£ADOWE
SYSTEMU
KOMINOWEGO
LEIER IZOLOWANY

kratka
przewietrzaj¹ca

 
rura prosta

drzwiczki
rewizji komina

rura z otworem 
rewizyjnym

rura
pod³¹czenia pieca

czapa kominowa
(elementy stosowane zamiennie)

izolacja z we³ny
mineralnej

os³ona zakoñczenia
komina

 
p³yta czo³owa

pierœcieñ szalunkowy kit monta¿owy

www.leier.eu
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