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K CIHELNÉMU DOMU CIHELNÝ KOMÍN

Cena již od 671 Kč za bm.
Cihelný systém pro hrubou stavbu

Cihly HELUZ

Stropy

Nosné překlady

Komíny HELUZ

Cihelné komínové systémy heluz

Proč cihelný komín HELUZ?
Od nepaměti byl cihelný materiál spojený s výstavbou komínů. Viditelným dokladem jsou komíny u starých továren a uvnitř starých budov. Vývoj stavebnicových
komínových systémů upřednostnil jiné materiály, ze kterých se začaly vyrábět tvarovky pro tento nový typ komínů. Společnost HELUZ reagovala na tento trend a vyvinula
a vyrobila cihelné komínové tvarovky vhodné pro stavebnicové systémy komínů. Doplnila tak dodávky cihelného systému pro hrubou stavbu o cihelné komíny.
Další výhody:
• komplexnost dodávky
•

vhodné pro všechna paliva a typy spotřebičů

•

keramické tvarovky jsou vhodné pro přímou aplikaci omítek

•

vysoká kvalita prověřena zkouškami ve státních zkušebnách

•

záruka na cihelné komínové systémy až 30 let

•

zajímavé ceny cihelných komínových systémů

HELUZ KLASIK

HELUZ Multi

HELUZ IZOSTAT

Broušená komínová
tvarovka HT

Vyberte si správný komín
HELUZ MULTI
Označení
Materiál vnitřních vložek
Maximální výstupní teplota
spalin
Druh paliva

pevná
paliva

plynná
paliva

tenkostěnná keramika
600 °C
dřevo

200 °C

plyn

uhlí
biomasa *

HELUZ MINI - PLAST

plynná
paliva

600 °C
dřevo

HELUZ MINI

HELUZ MINI - METAL

HELUZ MINI - IZOSTAT

Ventilační tvarovka
H2 - dvojitá

HELUZ plyn

nerez

šamot

plast

120 °C

200 °C

600 °C

120 °C

600 °C
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plyn

plyn

dřevo

plyn
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olej

olej
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Mini plast

Mini metal

izostatická

plast

200 °C

200 °C

plyn
olej

METAL - N

biomasa *

METAL - P

METAL - H

nerez

uhlí
olej

Komínová tvarovka
HM - MINI

HELUZ METAL

HELUZ
klasik

Mini izostat

izostatická keramika

HELUZ METAL

Broušená komínová Broušená komínová
tvarovka HU
tvarovka vyplněná
perlitem

HELUZ IZOSTAT
pevná
paliva

HELUZ plyn

600 °C

600 °C

dřevo
uhlí
plyn
olej
biomasa *

dřevo
uhlí
plyn
olej
biomasa *

* Biomasa - např.: sláma, dřevní štěpka, obilí, rychle rostoucí dřeviny, piliny, kůra, pelety.
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www.heluz.cz, www.heluz.sk

ŘEŠENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNU

Řešení nadstřešní části komínu

Omítnutý komín
kvalitní a levné řešení

Obklad cihelnými
pásky HELUZ

Komínový nástavec

Prstence GRAND

Varianty prstenců GRAND - betonové prstence nahrazující cihelnou komínovou tvarovku

CIHLOVÁ

HNĚDÁ

ČERVENÁ

BŘIDLICE

ČERNÁ

Ukončení komínu- různé typy krycích desek a ukončení límců lze kombinovat

Keramická krycí
deska hnědá

Komínové stříšky Napoleon z mědi
a z nerezu, litinové límce, sklovláknobetonová krycí deska

Keramická krycí deska
písková

www.heluz.cz, www.heluz.sk

Nerezový límec se stříškou

Límec nasouvací
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Máte špatný stav nadstřešní části komínu?
Sanační sada HELUZ Profi oceněná GRAND PRIX na veletrhu
FOR ARCH představuje revoluční řešení pro jeho rekonstrukci. Přechodový dvouplášťový díl je vyroben z nerezavějící oceli a opatřen
tepelnou izolací, která zamezuje prostupu tepla mezi přechodovou
kovovou konstrukcí a komínovým pláštěm. Používá se bez betonové vynášecí desky nebo paty, čímž došlo k eliminaci největšího tepelného mostu. Jeho montáž je velmi snadná.
Přímý kouřovod s funkcí komínu
V prostorách, kde není žádoucí použít běžné komínové těleso,
je možné napojit spotřebič přes strop do přímého kouřovodu
s funkcí komínu. Jeho výška je však dle normy omezena podle typu
spotřebiče.

Odborná pomoc - komíny

Na naší bezplatné zákaznické lince CZ 800 101 121 a SK 0800 118 192
vám rádi poskytneme odborné poradenství, připravíme kalkulaci komínového
systému nebo sanační sady, nebo provedeme výpočet spalinové cesty.
Na www.heluz.cz naleznete informace o našich výrobcích, kalkulační program,
kontakty na montážní firmy, širokou síť prodejců našich komínových systémů,
montážní návody a montážní videa a další důležité informace.

Kalkulační program
Na www.heluz.cz v sekci KOMÍNY, v podsekci Ke stažení si můžete stáhnout kalkulační program pro výpočet spotřeby jednotlivých prvků
pro stavbu komínového tělesa, komínového nástavce, nebo sanační sady
a vytisknout si aktuální ceníkv několika tiskových variantách nebo přímo
odeslat objednávku komínu nebo komponentů. Případně se můžete obrátit na naše specialisty, kteří Vám zdarma připraví kalkulaci.

Nyní i v on-line verzi.

Více informací - HELUZ
Podrobné technické informace naleznete v Technické příručce pro projektanty a stavitele, na prezentačním CD
a instruktážním DVD, které jsou poskytovány zdarma.
Řešení detailů hrubé stavby s ohledem na minimalizaci tepelných
mostů naleznete v Příručce vyhodnocení typických tepelných mostů,
která obsahuje detaily pro různé varianty obvodového zdiva z cihelného
systému HELUZ a v Tepelné příručce zaměřené na zdivo HELUZ Family.
Příručky je možné si objednat mailem na adrese: marketing@heluz.cz.
Razítko prodejce
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