Nowoczesny i niedrogi system o szerokim zastosowaniu dla paliw stałych. Komin
Schiedel RONDO znajduje zastosowanie tam gdzie temperatura spalin wynosi 200°C 500°C, czyli tam, gdzie nie występuje wytrącanie się wilgoci. Nie stosować do kotłów
miałowych i urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny mokre. Dopuszczony przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Właściwości:
• odpowiedni dla temperatur od 200°C do 500°C
• odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
• do suchych spalin
• zapewnia dobry ciąg
• odporny na korozję
• możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
• łatwy i szybki w montażu
• szczelny - połączenie na zakładkę
• oddzielenie ciągu spalin od części konstrukcyjnej
• spójny systemowo
• zróżnicowanie średnic
• warstwa zewnętrzna doskonale nadająca się pod tynk.
• odporność ogniowa (60 min.)
• 30 lat gwarancji
• system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063:2005 cz.1.
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Uniwersalne i szczególnie przydatne systemy kominowe. Zastosowanie dla paliw
stałych, ciekłych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazów wylotowych.
Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy niewrażliwe
na wilgoć.

Właściwości:
• odporny na działanie kondensatu
• klasa temperaturowa T400
• odporny na pożar sadzy
• rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
• z systemem przewietrzania
• łatwy w montażu
• izolowany - wełna mineralna dostosowana do przekroju
• lekkie pustaki zewnętrzne
• możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw
• odporne na korozję drzwiczki aluminiowe
• możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
• zajmujący mało powierzchni
• możliwość dobudowania przy zewnętrznej ścianie budynku
• dostępny w średnicach od 14 do 40 cm
• odporność ogniowa 60 minut
• 30 lat gwarancji
• system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063:2005 cz.1i 2.
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Pustaki
wentylacyjne
Uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemów
wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Pustaki
wentylacyjne Schiedel wykonane są z betonu lekkiego, o grubości ścianek i przegród 4
cm. Wysokość modułowa elementów - 33 cm. Dwustronnie otynkowane spełniają
wymagania klasy odporności ogniowej EI 120.

Właściwości:
• pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej
• szybki i łatwy w montażu (3 pustaki - 1 mb)
• łączone za pomocą zaprawy montażowej
• wysoka dzwiękoszczelność
• oszczędzaja powierzchnię zabudowy
• nie wymagają obmurowania
• szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanałowe)
• pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normą EN-771-3:2003 + A1:2005
• atest higieniczny PZH
• klasa odporności ogniowej EI 120.
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