
Antikorové komínové systémy

KAMINODUR od I.G.C. STROJAL –

záruka bezpečného komína

Zima už klope na dvere a už vám určite napadla
myšlienka, že by bolo príjemné si zakúriť v kozube
alebo piecke.

Kondenzačný kotol už máte vyriešený s našimi plasto-

vými komínovými systémami, ktoré sme si predstavili

v predchádzajúcich článkoch, ale ako vyriešite kotol

na tuhé palivo?

Pretože kúrenie tuhým palivom nie je len o príjemnom

teple, ukľudňujúcom praskaní dreva, ale aj o vysokých

teplotách a agresívnych spalinách, je na mieste veno-

vať náležitú pozornosť voľbe komína, ktorý sa postará

o skrotenie spalín horenia a vysokú teplotu, aby ste si

mohli užiť prijemné teplo a zvukovú kulisu.

O riešenie sa postará spoločnosť I.G.C. STROJAL ako

úspešný pokračovateľ výroby známej rodiny antikoro-

vých komínových systémov KAMINODUR, ktorý do kon-

ca roka 2017 vyrábala spoločnosť Witzenmann Slovakia.

Komínový systém KAMINODUR vieme rozdeliť na nie-

koľko typov:

– SRS – jednovrstvové komínové vložky,

– ERS – trojvrstvové komíny z izoláciou hrúbky 25 mm,

– AGS – jednovrstvové komínové vložky pre pretla-

kovú prevádzku,

– EAD – trojvrstvové komíny s izoláciou hrúbky 25 mm.

Spoločným znakom každého systému je vysokokvalit-

ná antikorová rúra triedy 1.4404 a 1.4571 s hrúbkou

steny 0,6 mm alebo 1 mm. Tá zabezpečí, že váš komín

bude trvale odolný teplotám spalín do 400 °C, zároveň

bude odolný proti koróznym účinkom spalín a tiež

bude odolný pri procese vyhorenia sadzí.

Ak si vyberiete naše izolované systémy ERS tak sa

k vnútornej rúre pridá izolácia z minerálnej vlny s hrúb-

kou 25 mm a vonkajším plášťom z antikorovej rúry trie-

dy 14301 hrúbky 0,6 mm s matnou povrchovou úpra-

vou. Je možné dodať trojvrstvový systém aj s izoláciou

hrúbky 40 mm alebo 50 mm. Samozrejmosťou je mož-

nosť dodania komína vo farebnom prevedení práško-

vou farbou v RAL podľa želania zákazníka. Niektoré fa-

rebné prevedenia sú odolné aj pri 400 °C a možno ich

priamo použiť ako dymovod. Práškovanie je realizova-

né na vlastnej linke spoločnosti I.G.C. STROJAL a ga-

rantuje vysokú kvalitu povrchovej úpravy.

K naším komínovým sy-

stémom patrí samozrej-

me aj kompletná technic-

ká podpora. Či už ako po-

moc projektantom pri ná-

vrhu správneho riešenia,

cez spracovanie ponuky

podľa projektových pod-

kladov až po zameranie

priamo na stavbe a v ne-

poslednom rade aj doda-

nie tovaru. V individuál-

nych prípadoch zabezpe-

čujeme realizáciu stavby

celého komína. Špeciali-

tou je výroba tlmičov hluku, navrhnutých priamo k da-

nej realizácii.

Pre nás od priemeru DN80 do priemeru DN800 neexis-

tujú neriešiteľné obmedzenia. Na začiatku procesu je

myšlienka alebo projekt a na konci je spokojný majiteľ

vyhrievajúci sa pri kozube, alebo investor, ktorý môže

vyžívať svoje technologické zariadenie, ktoré funguje

aj za pomoci nášho komína bezpečne a spoľahlivo.

I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939, 965 63 Žiar nad Hronom

Slovenská republika

Obchodní zastoupení v ČR:
Musílek Tomáš, Žerotínova 129, 789 69 Postřelmov

Tel.: +420 724 22 42 12, E-mail: musilek.igc@seznam.cz

www.igc.sk, www.igc.cz
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