SCHIEDEL KERASTAR
KERAMIKA A NEREZ

SCHIEDEL KERASTAR

- PERFEKTNÍ SYMBIOZA

- SRDCE Z KERAMIKY

3 přednosti v jednom

1
Bezpečnost:
Vnitřní keramická vložka,
60 mm tepelná izolace
kombinovaná s vnějším
pláštěm z ušlechtilé oceli
pro opticky náročná
řešení.

2
Univerzálnost:
Vhodné pro olej, plyn
a zvlášť pro dřevo, uhlí,
pelety a štěpky, protože má
keramickou vnitřní vložku.

3

www.schiedel.cz
Schiedel, s.r.o.
hlavní správa
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
tel.: 326 999 011
fax: 326 999 010
e-mail:
schiedel@schiedel.cz

závod Zliv
Nádražní 738
373 44 Zliv
tel.: 387 993 791
fax: 387 963 083

závod Olomouc
U panelárny 8
772 00 Olomouc
tel.: 585 311 470
fax: 585 311 471

Kerastar 2/12 Technické změny vyhrazeny.

Životnost:
Bezpečnost pro budoucí
generace je zajištěna
univerzálností a 30letou
zárukou na keramiku

Part of the MONIER GROUP
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SCHIEDEL KERASTAR - SE SRDCEM Z KERAMIKY
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VÍCE NEŽ JEN SOUHRN PŘEDNOSTÍ:
5a

SCHIEDEL KERASTAR:

10

• POUŽITELNÝ PRO VŠECHNY TYPY SPOTŘEBIČŮ
• POUŽITELNÝ V PODTLAKOVÉM PROVOZU
• RYCHLÁ MONTÁŽ = KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY
• ZVLÁŠŤ VÝHODNÝ PRO PEVNÁ PALIVA

9a

9b - 9e

1a

5c
6b

7

Dopřejte si pohodovou atmosféru u plápolajícího ohně
z krbu či krbových kamen. Tyto spotřebiče jsou nejen
stále modernějším doplňkem našich domácností, ale
umožní nám, kromě příjemně strávených chvil, také
úsporu za hlavní vytápění v podzimních a jarních
měsících.
Nerezový komín z ušlechtilé oceli s keramickou vložkou
KERASTAR můžete instalovat také dodatečně jako
fasádní komín, kdy bude tvořit výraznou dominantu
Vašeho domu. Systémový komín Schiedel je zárukou
kvalitního výkonu celé otopné soustavy a poskytuje svým
majitelům také značnou dávku nezávislosti. V době, kdy
energie i ceny za palivo stále zdražují, přináší nový
komínový systém komplexní výhody všem, kteří chtějí
vytápět výhodně:
• výběr z více druhů paliva
• nezávislost na topné sezóně
• romantické chvíle při pohledu do otevřeného ohně
Perfektní symbióza odvodu spalin keramikou, 60 mm
silné tepelné izolace a lehkého pláště z ušlechtilé oceli
nabízejí všechny přednosti budoucího bezpečného
komínového systému pro rodinné i bytové domy.

Technické údaje k
Způsob provozu:
Provozní teplota:
Vnitřní plášť:
vložka
Vnější plášť:

Tepelná izolace:

Schiedel Kerastaru
podtlak
do 400 0C
keramická profilovaná

rozměry v mm

Snadné plánování:
• Nabízené vnitřní průměry
14, 16, 18, 20, 25, 30 a 40 cm
• Kompletní komín jen s malým množstvím
systémových dílů
• Úspora místa
• Bez nutnosti základu
Vysoká bezpečnost:
• Vysoká bezpečnost je zabezpečena
vnitřní keramickou vložkou
a 60 mm tepelnou izolací
• Nízká teplota povrchu

5a

300 400
450 550
42 55,7
12
12

6a

Rychlá montáž:
• Rychlá montáž pomocí přesných
dílů
• Malá potřeba místa
• Nízká hmotnost
• Ihned k použití
• Není potřeba žádné nákladné
zakládání
• Bez nutnosti tepelně izolačních
a svářecích prací na staveništi
• Optimalizované, bezpečné balení
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NEJVYŠŠÍ KVALITA SCHIEDEL:

1c

PLÁŠŤ Z UŠLECHTILÉ OCELI A VNITŘNÍ VLOŽKA Z KERAMIKY.
Vnitřní vložka: vysoce jakostní keramika. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti
vyhoření, odolná proti
korozi a kyselinám.
Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60
mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Žádné
tepelné mosty, protože jde
o přímou tepelnou izolaci.

materiál tř.: 1.4301,
síla materiálu 0,4 mm
lesklý
60 mm

Průměrná hmotnost bm při 60 mm izolaci:
Ø
140 160 180 200 250
Vnější Ø
276 298 318 342 395
Kg
20
22
24 27,5
30
Tloušťka stěny 6,5
7
7 8,5
12
profilované vložky

K DISPOZICI JSOU TYTO PŘEDNOSTI:

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ
PERFEKTNĚ NA SEBE NAVAZUJÍCÍ
SYSTÉMOVÉ DÍLY

Pomocí spojovacího systému upínacích spony
ušlechtilé oceli je možno
provést rychlou montáž.
Vnější plášť je proveden
z ušlechtilé oceli (1.4301),
o síle materiálu 0,4 mm.

KOMFORT BYDLENÍ A POHODLÍ
NEJSOU NÁHODOU.

1a
2b

Pokyny:
• Číslování prvků je stejné jako v ceníku.
• Je třeba dbát na místně platné stavební předpisy!

dno s odvodem kondenzátu
a podpěrou
1b výškově přestavitelná stolička
1c výškově přestavitelné dno
s odvodem kondenzátu
a podpěrou
2a dno s odvodem kondenzátu
2b patní konzola
2c dno s odvodem kondenzátu
na konzole
3
kruhový čistící díl
4a sopouch 900
4b kryt sopouchu
4c sopouch 450
5a komínový díl 665 mm
5b komínový díl 330 mm
5c komínový díl 165 mm
6a lůžko 50
6b lůžko s možností prodloužení 60
6c prodlužovací nástěnná konzola
7
krokvový držák
8a krycí hlava
8b krycí hlava
s protidešťovým krytem
8c protidešťový kryt
9a průchod střechou 00
9b průchod střechou 30-150
9c průchod střechou 160-250
9d průchod střechou 260-350
9e průchod střechou 360-450
10 protidešťová manžeta
12a rozeta DW
13 kotvící objímka
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