
Koncentrický spalinový systém

pre pripojenie viacerých plynových

spotrebičov do jedného komína

V dnešných novostavbách byto-

vých domov je veľmi obľúbené po-

užitie jedného komínového priedu-

chu pre viac spotrebičov, ktoré sú

zaústené na jednotlivých podla-

žiach nad sebou.

Výhody takéhoto pripojenia spočí-

vajú v šetrení priestoru a finanč-

ných prostriedkov pri výstavbe

bytového domu a zároveň obyva-

teľom ostáva primeraná miera ne-

závislosti. Vďaka takto riešenému

vykurovaciemu systému si môžete

sami určiť a nastaviť vykurovacie

obdobie. Nie ste viazaní na termíny

pre centrálne dodávky tepla.

Keďže v dnešnej dobe sú v predaji už

len kondenzačné plynové spotrebi-

če, rozhodli sme sa vo firme I.G.C.

STROJAL s.r.o. upraviť svoj sortiment

presne určený na takéto komíny.

V koncentrickej konštrukcii ponúka-

me komíny s plastovou (PPs) vnú-

tornou vložkou s vonkajším oplášte-

ním z hliníka alebo nehrdzavejúcej

ocele. Základné rozmerové rady sú

DN100/150, DN110/160 a DN125/180.

Jednotlivé prevedenia sú vhodné

pre rôzne oblasti aplikácie. Kým

komínové systémy s vonkajším pláš-

ťom z hliníka a povrchovou úpra-

vou v bielej farbe sú elegantnejšie

pre použitie v interiéri, nehrdzave-

júca oceľ je dominantou pre exte-

riér. Samozrejme, nič nebráni po-

užitiu aj v inom prostredí. Obidve

prevedenia spĺňajú prísne požia-

davky pre umiestnenie v exteriéri

aj v interiéri. Ponúkame aj sorti-

ment s prídavnou izoláciou.

Pripojenie viacerých spotrebičov

nad sebou sa da realizovať aj ako

vložka do existujúcich komíno-

vých šácht pri rekonštrukciách.

Pre takéto prípady máme pre odbe-

rateľov širokú paletu plastových

PPs komínových vložiek od rozme-

ru DN100 až po DN200. Nad DN200

ponúkame komínové vložky z nehr-

dzavejúcej ocele.

Pre všetky typy uvedených komí-

nov máme v ponuke doplnkový

sortiment ako sú kryty, prechody,

konzoly, rôzne atypické odbočky

a T- kusy.

Za zmienku stojí špeciálny systém

T- kusov so skrátenou odbočkou,

ktoré sú ideálne pre vložkovanie bez

potreby rozsiahlych búracích prác.

Ako ste si všimli, široká variabilita

našich systémov Vám dáva voľnú

ruku pri realizácií, no zároveň si vy-

žaduje určitú mieru znalosti tech-

nických požiadaviek, výrobného

programu a sortimentu. Túto sku-

točnosť si uvedomujeme. Sme pri-

pravení Vám poradiť a pomôcť. Ku

každému dopytu pristupujeme in-

dividuálne a zodpovedne, aby sme

našli cenovo a technicky najvhod-

nejšie prevedenie.

Náš výpočet komínovej funkčnosti

komínového systému v programe

Kesa Aladin je možné doložiť ako

podklad k projektovej dokumen-

tácií.

Pri riešení komínového systému

pre Váš projekt sa môžete na nás

obrátiť s dôverou. Navrhneme a do-

dáme komínový systém k Vašej

spokojnosti.

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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