
NEREZOVÉ komíny

Kvalitní nerezové komíny německého výrobce EKA GmbH.

Třívrstvé nerezové komíny použitelné pro všechny druhy paliv jsou určeny pro fasádní i interiérové použití. Vyrábějí se s 
tloušťkou izolace 25 mm nebo 50 mm a mají nejvyšší teplotní zatřídění podle evropských norem. Vnější plášť komína je 
standardně dodáván se zrcadlově lesklým povrchem, ale lze zvolit i broušený, galvanicky poměděný nebo lakovaný v 
konkrétním RAL odstínu.

Výhody systému:

vysoká kvalita zpracování

pro všechny typy spotřebičů

široký rozsah průměrů od 113 mm do 600 mm

velmi rychlá a jednoduchá montáž

velká variabilnost systému (uhýané komíny)

statická stabilita díky 8 cm hrdlům a širokým sponám

možnost rozebrání a opětovného sestavení komínu

dostupné atypické díly a individuální řešení

Lakovaný nerezový komín

0,6 mm
1,0 mm

25 mm
50 mm

Ø 80 - 500
mm

Ukázky realizací

Cosmos založený na sokluCosmos založený na krátit. podstavci Na konzoli s kulatým vybíracím otv. Cosmos na konzoli s čištěním spodem Kotvení s prodloužením stěn. držáků

Kotvení pomocí teleskopických tyčíOdklápěcí stříška s ochranou proti větru Lakovaný fasádní komínKónické ukončeníUkončení se stříškou



Varianty sestavení

V závislosti na zamýšleném umístění komína je možno vybírat z mnoha variant založení a provedení.
Znázorněny 3 nejpoužívanější typy sestav lišící se především způsobem založení komína. 

Na krá�telném podstavci Na konzoli s dvířkovým dílem Na konzoli s čištěním spodem

T-kus 90°

roura 1080 mm

prvek s revizním
otvorem

střešní lemování

dešťový límec

roura 540 mm

kónické ukončení

kontrolní prvek

zkracovatelný
zakládací sokl
s odv. kondenzátu

přechodka
se zakry�m
izolace

roura 1080 mm

stěnový držák

T-kus 90°

roura 1080 mm

ukončení se stříškou

kontrolní prvek

základová deska
s odv. kondenzátu

kónické ukončení

stěnová konzola

stěnový držák

roura 1080 mm

stěnový držák

T-kus 90°

roura 1080 mm

roura 540 mm

zákládací prvek
pro mezivzpěry

stěnová konzola

nádoba na saze

Normové zatřídění (podle EN 1856-1, vybrané varianty):

T600 N1 D V3 L50055 G75  T400 N1 W V2 L50045 O50

T600 N1 W V2 L50045 G75 T200 H1 W V2 L50045 O10


