
Flexibilní sada pro
vložkování komínů
Dnes pro Vás naše firma připravila flexibilní sadu pro

vložkování komínů pro rodinné domy. Tato sada je

určena pro plynové kondenzační zařízení. Součástí

sady jsou komponenty, které usnadní Vaši montáž.

Díl P192BKZ je patní koleno s konzolí. Po zabudování

konzole vám vylisované otvory umožní několik variant

umístění spalinovodu. Do patního dílu bez použití dal-

ších adaptérů, redukcí nebo jiných napojovacích dílů,

které používají některé firmy, nasunete naši flexibilní

UV stabilní trubku. Výhody použití? Hlavní výhoda

naší flexibilní trubky spočívá v jednoduchém vložko-

vání komínových průduchů, kde není možno dosáh-

nout svislé rovinnosti. Dále je to vložkování bez spojů

v komínovém průduchu. V případě, že vám přeci jen

zůstane navíc několik metrů naší flexibilní trubky, mů-

žete tento zbytek spojit opět bez dalších potřebných

dílů. Jak? Naše flexibilní trubka je opatřena samonos-

ným bajonetovým systémem, který vám toto umožní.

To znamená, že použijete bez problémů vše, co od nás

nakoupíte.

Na konec montáže umístíte naši komínovou hlavici,

která je opatřena krycím Al plechem, který vám zakryje

komínový průduch až do rozměru 500 × 500 mm.

V těle hlavice jsou navíc vylisovány otvory, kterými se

dá přisávat vzduch do původního komínového tělesa.

Děkujeme Vám, že se rozhodnete pro naši sadu.

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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P192BKZ

P210BF P102B

831D

901BC

P417BSK

S napojením na D80/125
P192BKZ – 1 ks

P210BF – 12,5 m

P417BSK – 1 ks

P102B – 1 ks

901BC – 4 ks

831D – 1 ks

S napojením na D60/100
P190ABKZ – 1 ks

P210BF – 12,5 m

P417BSK – 1 ks

P102A – 1 ks

901BC – 4 ks

831C – 1 ks


