BEZPEČNÉ INDIVIDUÁLNÍ
KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ
Bezpečné cihelné komínové systémy HELUZ nabízejí širokou možnost individuálního využití
pro rodinné domky, chaty, chalupy i bytové projekty. Unikátní komíny umožňují připojení
libovolného spotřebiče a jsou využitelné pro všechny druhy paliv. Společnost HELUZ dlouhodobě
vyvíjí vlastní sortiment komínů za účelem dosažení vysoké kvality, dlouhé životnosti v kombinaci
s atraktivní cenou. Sortiment komínových systémů HELUZ dodáváme jako výhodné komplety
a také jako individuální sestavy, které jsou sestaveny na základě specifikace zákazníka po vzájemné konzultaci. Zvláštní důraz pak klademe na poskytování kvalitního servisu a technické podpory.
Společnost HELUZ je prvním výrobcem
komínových systémů, který absolvoval se svými
systémy zkoušky v souladu s novou normou
EN 1443. Je tedy prvním výrobcem u nás, který
je schopen svým zákazníkům nabídnout garanci
bezpečného zabudování komínů do stavby.
Jedná se především o bezpečné vzdálenosti
hořlavých konstrukcí od pláště komínu při
průchodu komínového tělesa střechou (obálkou
budovy). Své kvalitní a systémové výrobky
dodává především na český a slovenský trh.

Norma ČSN EN 1443 (73 4200) je českou verzí
evropské normy EN 1443:2019, která stanovuje
požadavky a základní funkční vlastnosti komínů,
komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních
dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny
od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Norma
mj. stanovuje požadavky na požární odolnost
komína, schopnost zabránit vznícení hořlavých
materiálů vyskytujících se v blízkosti komína
a zamezit přenosu požáru komínem v budově,
např. z jednoho požárního úseku do druhého.

Bezpečné komplety a individuální sestavy komínů HELUZ

HELUZ vyrábí komíny vhodné i do pasivních domů
I pro domy v nejvyšším energetickém standardu má HELUZ komínové řešení v podobě komínu
HELUZ IZOSTAT. Tento komín lze dodat v těsném provedení, umí přivádět vzduch pro hoření
spotřebiče a celou svou koncepcí bude tím správným řešením pro váš dům.
Moderní komínový systém HELUZ IZOSTAT vhodný pro všechny typy paliv (pevná,
plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový i přetlakový provoz. Obsahuje
tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené cihelné komínové
tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovat s jakýmkoliv
systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Svou konstrukcí
umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání vzduchu
ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.
Další komínové systémy HELUZ:
Komínový systém HELUZ KLASIK je výhodnou ekonomickou variantou a je určen
zejména pro pevná paliva (např. krby, kamna, krbové vložky, kotle na pevná paliva)
a podtlakový (atmosférický) provoz.
Systém HELUZ KLASIK se používá i pro rekonstrukce komínů s možností kombinace
s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační
prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší.
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Individuální sestavy připravíme zdarma na základě specifikace nebo konzultace.
Kontaktujte našeho specialistu Ing. Martina Coufalíka na čísle: +420 800 101 121
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