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Ha kémény, akkor

Általános építési útmutatások
A Schiedel ABSOLUT kéményrendszert
az építési utasítás alapján építse fel. Az
építés során megfelelõ gondossággal
járjon el, mert csak ez garantálja a tökéletes és megbízható mûködést.
Az építés során a helyi és országos építési elõírásokat és szabványokat valamint az érvényben lévõ balesetvédelmi
szabályokat minden esetben be kell tartani.

megerõsítéséhez egy külön merevítõ
készletet rendelhetõ. Ezt a kéménnyel
egy idõben kell beépíteni.
Általános információk az építéshez
A kész kéménytalpat a habarcságy és
nedvesség elleni szigetelés után egy
újabb habarcsrétegre kell állítani.
A köpenytéglákat (3 db = 1 m) a kéményhez csomagolt, vékonyan felhordott ragasztóhabarccsal építsük össze.
A habarcs nem érintkezhet a habbetonból készült egybeöntött szigetelõ
anyaggal és a sarokfuratokba sem
kerülhet belõle!
A proﬁl-samottcsöveket (L=1,33 m)
a Schiedel tubusos hézagkittel kell
összeépíteni (túlnyomásos üzemnél
ROTEMPO-val). Ragasztás elõtt a
csõvégeket portalanítsuk és nedvesítsük
meg.
A távtartók (3 db/csõ) központosítják a
proﬁlcsövet.
Ha megszakítjuk az építés folyamatot,
akkor a kéményt fedjük be, nehogy víz
vagy építési törmelék kerüljön bele.

A tervezõtõl minden szükséges adatot be kell szerezni!
A tisztítóajtó és a füstcsõ csatlakozók
helyét és irányát már az építés elõtt tisztázni kell.
Az illetékes kéményseprõ-hatósággal
egyeztetni kell a kémény tisztító nyílásának elhelyezkedését (tetõ alatt vagy
fölött).
Azoknál a köpenytégla típusoknál, ahol
szellõzõkürtõ is van, a kiszellõztetni tervezett helyiségben, a szellõzõ levegõ
bevezetõ nyílását az alkalmazni kívánt rács vagy anemosztát méretének
megfelelõen kell kialakítani, továbbá
vizsgáló ajtót kell beépíteni a padláson.
A kémény tetõ alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai

Figyelem! Ez az építés útmutató a következô típusú kéményeknél alkalmazható:

ÉME: A-263/2005.
Az építés során az élet- és balesetvédelmi,
ill. a munkabiztonsági szabályokat és elõírásokat minden esetben be kell tartani.
A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzõk a következõket vegyék ﬁgyelembe:
Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédõ használata javasolt.
A porkoncentráció növekedése miatt védõmaszk (P3/FFP3) és védõszemüveg használata kiemelten fontos!
A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk,
hogy a munkát végzõk acélkaplis védõbakancsot, védõkesztyût ill. védõsisakot viseljenek.
Továbbá a tetõn kívül végzett munkálatok során fokozott ﬁgyelemmel járjanak el.

1. Kész kéménytalp beépítése és a kondenzáció elvezetése

1.1 Habarcságyat készítünk
elõ és a nedvesség elleni
szigetelést elhelyezzük. Erre
újabb habarcsréteget hordunk
fel. Javasoljuk, hogy a köpenytégla habarccsal érintkezõ felületeit a habarcs felhordása
elõtt nedvesítsék meg.

1.2 A kéménytalpat függõlegesen a habarcsba állítjuk.

1.3 A hézagkittes tubus alján
van egy mûanyag csõr, ezt
vegyük le. A tubus tetejérõl
szedjük le az alufóliát.

1.4 Tekerjük a kinyomó csõrt
a helyére.

2. A kéménytalp utáni építési folyamat a füstcsõ csatlakozóig

1.5 Tegyük a tubust a kinyomó szerszámba (a kinyomó
szerszám nem tartozék). A ragasztó +5 C alatt nem köt, a
kéményépítést hidegben nem
javasoljuk.

2.1 Tisztítsuk meg a proﬁlcsõ
végét.

2.2 Nyomjunk rá bõségesen
ragasztót.

2.3 Tegyük rá az adaptergyûrût.

2.4 Az adaptergyûrû peremét
kenjük be ragasztóval.

2.5 Hordjunk fel habarcsot a
köpenytéglára, a sarokfuratokat hagyjuk szabadon, de a
szigetelés és a sarokfurat közötti részt ne hagyjuk ki.

2.6 Két köpenytéglát helyezzünk fel (mindkettõt habarcsba).

Építési folyamat
Kéményalap kialakítása
A kéményalapot úgy kell kialakítani, hogy az nedvesség ellen védett és megfelelõen terhelhetõ és egyenletes legyen.
A kész kéménylábat szakszerûen kell beemelni, és
központosan függõbe kell állítani. A drótkötelet és
sarokvédõket távolítsuk el.
Födémátvezetés

Füstcsõ-csatlakozó
(a pontos csatlakozási méretet a beépítés elõtt tisztázni
kell!)

Füstcsõ-csatlakozó
(a pontos csatlakozási magasságot építés elõtt
egyeztessük a
tervezõvel!)

Ajtókeret
Tisztító, ill. vizsgáló
nyílás lezáró dugók
Kondenzátum
kivezetõ Ø 40 mm
Habarcságy
Vízzáró szigetelés
Habarcságy

Fontos tudnivaló: a kondenzvíz elvezetésérõl az építés során gondoskodni kell.
A kondenzátum és a csapadékvíz csatornába való
bevezetésérõl gondoskodni kell. (Li. Ø 40 mm) A szifont a kész kéménylábba beépítettük. Ezt idõnként
ellenõrizni és tisztítani kell. A vízügyi elõírásokat ﬁgyelembe kell venni.
Építési folyamat a füstcsõ csatlakozásig (RA)
(Csatlakozási magasság pl.: 1,94 m)
A proﬁlcsõ ragasztási peremét felületét tisztítsuk meg
(pl. egy száraz szivaccsal). A köpenytégla ragasztási
felületét szintén töröljük át (pl. egy kissöprûvel), ha nagyon meleg van, akkor nedvesítsük is meg.
Alaposan ragasztózzuk be a proﬁlcsõ ragasztási peremét. Helyezzük bele az adaptergyûrût. A kétkürtõs
kombinált kéményeknél (különbözõ átmérõjû kürtõk
esetében) ügyeljünk rá, hogy a megfelelõ méretû
adaptergyûrût helyezzük be. A kürtõk elhelyezkedését a terv tartalmazza. Alaposan ragasztózzuk be az
adaptergyûrût.
A köpenytéglára hordjunk fel habarcsot. A köpenytégla
pereme és a sarokfurat közötti részt is kenjük be.
Két köpenytéglát helyezzünk fel egymás után.
A füstcsõ-csatlakozó kialakítása
(Csatlakozási magasság pl.: 1,94 m)
A füstcsõ-csatlakozó csomagból vegyük ki a 66 cm magas proﬁlcsövet és illesszük a helyére.
A távolságtartókat (3 db) egyformán osszuk el körben
és nyomjuk a habbetonból készült hõszigetelésbe.
Ismét hordjunk fel bõségesen ragasztót a proﬁlcsõ peremére, habarcsot a köpenytéglára, és helyezzük fel a
kivágott köpenytéglát.
Tegyük a helyére a füstcsõ-csatlakozót (14-es átmérõig
33 cm magas, 16-20 cm átmérõknél 66 cm).
Távolságtartókat (3 db) nyomjuk be szigetelõ habba a
csõ körül egyforma távolságra.
Ismét hordjunk fel bõségesen ragasztót a proﬁlcsõ peremére. A köpenytéglát helyezzük fel, majd tegyük bele
a 33 cm-es proﬁlcsövet. A másik kürtõbe helyezzünk
egy normál 1,33 m-es proﬁlcsövet.
Normál építési folyamat
Tisztítsuk meg a proﬁl csõ felsõ végét.
Alaposan ragasztózzuk be.
Hordjunk fel habarcsot a felsõ köpenytéglára, a sarokfuratok maradjanak szabadon.
Helyezzük fel a következõ köpenytéglát, háromszor
egymás után ismételjük meg ezt.
Helyezzünk be egy 1,33 m-es proﬁlcsövet.
A távolságtartókat (3 db) helyezzük el a csõ körül egyforma távolságra és nyomjuk bele a szigetelõ habba.
A hézaglehúzóval húzzuk ki a kinyomódott hézagkittet.
Ezt az építési ritmust kell tartani a csatlakozók beépítése
után a felsõ tisztítónyílásig, illetve a kéménytorkolatig.
Figyeljünk arra, hogy a torkolatnál az utolsó proﬁlcsõ
külsõ korcolású csõvéggel záródjon. Így biztosítható,
hogy továbbra is felhordható legyen a ragasztó.

3. A füstcsõ-csatlakozó beépítése (Csatlakozási magasság pl.: 1,94 m)

3.1 Tegyük a sablont a köpenytéglára és rajzoljuk fel a
kivágási méretet.

3.2 Sarokcsiszolóval vágjuk
ki.

3.3
A
szigetelõ
habot
fûrészlappal vágjuk át.

3.4 A füstcsõ-csatlakozó csomagból vegyük ki a 66 cm magas proﬁlcsövet és illesszük a
helyére. Alaposan ragasztózzuk be a proﬁlcsõ ragasztási
peremét.

3.5 Nyomjuk be a távolságtartókat.

3.6 Illesszük a helyére a kivágott köpenytéglát

3.7 Tegyük be a füstcsõ-csatlakozót. L=33 cm 14-es belsõ
ármérõig, L=66 cm 16-20
átmérõk esetében.

3.8 Nyomjuk a helyére a távolságtartókat.

3.9 Hordjunk fel bõségesen
ragasztót a csõ belsõ peremére.

3.10 Tegyük fel a következõ
köpenytéglát a habarccsal
megkent kivágott betonköpenyre, és ragasszuk be a helyére a 33 cm-es proﬁlcsövet.

3.11 A másik kéménykürtõbe
illesszünk egy normál 1,33 mes proﬁlcsövet.

4. Normál építés sorrend

4.1 Tisztítsuk meg a proﬁlcsõ
tokrészét.

4.2 Hordjunk fel rá bõségesen
ragasztót.

4.3 Hordjunk fel habarcsot a
köpenytéglára, a sarokfuratokat hagyjuk szabadon, de a
szigetelés és a sarokfurat közötti részt ne hagyjuk ki.

4.4 Négy köpenytéglát helyezzünk ilyen módon egymásra.

4.5 Tegyük be a következõ
1,33 m-es proﬁlcsövet.

4.6 Nyomjuk be a távolságtartókat

4.7 A kinyomódott hézagkittet
a hézaglehúzóval húzzuk ki.

4.8 Ezt a folyamatot a
következõ csatlakozóig vagy
a torkolatig ismételjük.

A kazáncsatlakozás kialakítása

4.9 Lehetséges becsatlakozási magasságok kész kéménytalp használatával.

4.10 Vágjuk méretre az
elõlapot és a sarokvasak felhelyezésével illesszük a helyére.

4.11 A vakolatgyûrût a füstcsõ- 4.12 Bevakolni majd csak a
csatlakozóhoz képest közpon- gyûrûn kívül szabad. A hatosan illesztve szegeljük fel.
barcs-sablonon található koronggal a nyílást ideiglenesen
be tudjuk takarni.

Olaj és vegyes tüzelésû kazánok bekötése

Gázkazánok bekötése

Vakolatgyûrû

Keramikus
zsinór
Hõszigetelõ
elõlap
szögvasakkal

4.13 Tömítsük a kerámiacsõ és a füstcsõ közötti hézagot keramikus zsinórral. Figyeljünk arra, hogy a kazánbekötõ csõ szabadon mozoghasson.

4.14 Gázkazánok bekötése max. 200 °C-os füstgázhõmérsékletig.
Helyezzük be a proﬁlcsõ belsõ átmérjéhez igazított, méretre vágott belsõ Steckadaptert, és tegyük be a füstcsövet.

Zárt égésterû és kondenzációs kazánok bekötése, ellenáramú üzem esetén
Frontplatte
Az
elõlapot
ausschneiden
vágjuk méretre

1

2

1 - Steckadapter
a füstgázhoz
1 - Steckadapter
für Abgas
2 - Steckadapter
2 - Steckadapter
az égési levegõhözfür Zuluft

4.15-4.16 A helyiség levegõjétõl független üzemû kazánok
koncentrikus füstcsövének csatlakoztatása.
Az elõlapból vágjuk ki a vakolatgyûrû és a kerámia csatlakozó
közötti részt.

4.17 Helyezzük be a proﬁlcsõ
belsõ
átmérjõhez
igazított, méretre vágott belsõ
Steckadaptert.

4.18
Helyezzük
be
vakolatgyûrûbe a proﬁlcsõ
belsõ
átmérjõhez
igazított, méretre vágott külsõ
Steckadaptert is.

Zárt égesterû és kondenzációs kazánok
bekötése, egyenáramú üzem esetén

4.19 A koncentrikus fütcsõ
belsõ csövét a megfelelõ méretre húzzuk ki és tegyük a helyére. Ügyeljünk a füsttömör
kialakításra.

4.20 Kondenzációs kazánok csatlakoztatása normál
füstcsõvel.
Az egyenáramú üzemû kondenzációs kazán az égési levegõt
a helyiségbõl nyeri.
Az elõlapból vágjuk ki a vakolatgyûrû és a kerámia csatlakozó
közötti részt.
Helyezzük be a proﬁlcsõ belsõ átmérjõhez igazított, méretre
vágott belsõ Steckadaptert, és tegyük helyére a fütcsövet.

Torkolati kúp

Proﬁl kerámiacsõ

Rostbeton kéményfej

Peremes csõvég

Megerõsítõ szár, magasan a tetõ felett kiálló kéményekhez

Tetõszék áttörés

Felsõ tisztító, ill.
vizsgálónyílás,
ha szükséges

Statikai megerõsítés
A magasan a tetõ fölött kiálló, vagy a tetõ alatt hosszan
szabadon álló kéményeket meg kell erõsíteni. Ehhez a
Schiedel megerõsítõ készletet ajánljuk, amit különbözõ
hosszúságban forgalmazunk. A megerõsítõ szárakat a
köpenytégla sarkaiban lévõ furatokba kell behelyezni
és kiöntõ habarccsal rögzíteni. Ügyelni kell a gondos
megépítésre, és külön ﬁgyelmet kell fordítni arra, hogy
a szárak a felsõ köpenytéglában kb. 15 cm magasan
véget érjenek, hogy a fedlap rögzítõ dübeleknek maradjon hely.
Figyeljünk arra is, hogy megfelelõ oldalsó megtámasztás legyen a födémnél vagy a tetõátvezetésnél.
Ha a szaruközt nem betonozzák ki, akkor be kell építeni
a Schiedel-tartórendszert. Ezt a tetõszaruk alá/fölé vagy
közé lehet behelyezni. Különösen látható tetõszék-kialakításoknál van nagy jelentõsége.
Kéménytorkolat kialakítás
A kéménytorkolat kialakítása elõtt fedlapot, vagy kész
kéményfejet kell felhelyezni.
A torkolati kúpot használjuk mérõeszközként és mérjük
le a hiányzó csõmagasságot.
A kívánt méretet rajzoljuk a csõre és vágjuk le (a külsõ
korcolású csõvég esik le).
A ragasztási felületet tisztítsuk meg.
Alaposan kenjük be ragasztóval.
Helyezzük be a proﬁlcsõ-darabot, a sima csõvég áll felfelé. Kenjük be ezt a végét is ragasztóval.
Tegyük helyére a torkolati kúpot.
A kinyomódó hézagkittet töröljük le.
A levegõrács borítást csak akkor kell levenni, ha ellenáramú üzemben mûködik.
Rostbeton kéményfej
Az ABSOLUT kéményt a tetõn kívül védeni kell az
idõjárás viszontagságaitól.
Az elõre gyártott rostbeton kéményfej biztonságos,
gyors és tartós megoldást kínál.
Elõször ki kell mérni a vágási szöget.
Ezt rá kell rajzolni a kéményfejre. Ügyeljünk a torkolat(ok)
pontos elhelyezkedésére.
Sarokcsiszolóval vágjuk méretre.
Hordjunk fel habarcsot a köpenytéglára.
Húzzuk rá a rostbeton fejet, és a megerõsítõ csavarokat
húzzuk
meg.
A torkolati kúpot a fenti leírás szerint helyezzük fel.
Az építés befejezése után kérjük, adja át ezt az építés utasítást a kazánszerelõnek is!

Tisztítóajtó
Lezáró dugók

Födémátvezetés

5. Födémátvezetés
Betonfödém

Fafödém
Köpenytégla

Köpenytégla

Betonfödém
Nem éghetõ
szigetelõ anyag

5.1 A födémáttörésnek minden
oldalon 3 cm-rel nagyobbnak
kell lennie, mint a köpenytégla külsõ méretei. A közbensõ
teret nem éghetõ szigetelõ
anyaggal kell kitölteni. A födém utólagos betonozásánál
a kürtõre minden oldalról min.
3 cm vastag szigetelõanyagot
kell elhelyezni.

5.2 Betongerendától való távolság: gondoskodjunk elválasztó fugáról.

Nem éghetõ
szigetelõ anyag

5.3 Fagerendától való távolság: szilárd tüzelésnél 5 cm,
gáztüzelésnél 0 cm.

6. Felsõ tisztítóajtó vagy vizsgálónyílás (csak ha szükséges)

6.1 Rögzítsük az ajtókeretet a
köpenytéglához.

6.2 Gáztüzelésnél a csavaros,
befeszülõ lezáró dugót használjuk.

6.3 Vegyes tüzelés esetén a
belsõ samottlapos lezáró dugót használjuk.

7. Torkolati kúp beépítése Mielõtt a kúpot felhelyezné, rögzíteni kell a fedlapot vagy a kész kéményfejet.

7.1 A torkolati kúp tetejéig mérjük le a hiányzó
csõmagasságot.

7.2 A kívánt méretet rajzoljuk
a csõre és vágjuk le (a külsõ
korcolású csõvég esik le).

7.3 A ragasztási felületet tisztítsuk meg.

7.4 Alaposan kenjük be ragasztóval.

7.5 Helyezzük be a proﬁlcsõdarabot, a sima csõvég áll felfelé. Kenjük be ezt a végét is
ragasztóval.

7.6 Tegyük helyére a torkolati
kúpot.

7.7 A kinyomódó hézagkittet
töröljük le.

7.8 A levegõrács borítást csak
akkor kell levenni, ha ellenáramú üzemben mûködik.

8. A rostbeton kéményfej

Schiedel kéménytámasztó
szerkezet.
Oldalsó
alátámasztás
a
Schiedel-tartórendszerrel. Különösen látható tetõszékeknél
ajánlott.

8.3 Majd sarokcsiszolóval kivágni.

8.4 Habarcsot hordunk fel a
köpenytéglára.

8.1 A dõlést meg kell mérni…

8.2 …és a kéményfejre rajzolni.

8.5 A kéményfejet függõlegesen felhelyezzük.

8.6 Az oldalsó csavarokat a
köpenytégláig meghúzzuk. A
torkolati kúpot felhelyezzük
(ld 7. pont)

9. Könnyûbeton fedkõ

10. Monolit beton fedkõ

A helyszínen öntött monolit
beton fedkõhöz zsaluzó elemet kell használni. Ez külön
rendelhetõ.

A könnyûbeton fedkõ lerögzítése: Az utolsó köpenytégla sarokfurataiba helyezzük
be a dübeleket. Hordjunk fel
habarcsot és ültessük bele
a fedlapot, húzzuk meg a
fedlap-rögzítõ csavarokat.

11. Utólagos füstcsõ-csatlakozó

11.1 Az utólagos füstcsõcsatlakozó készlet tartalma:
Füstcsõ-csonk, vakolatgyûrû,
elõlap-készlet, hézagkitt, 4
db acélszeg a gyûrûhöz.

11.2 A kivágó sablon segítségével felrajzoljuk a nyílást a
köpenytéglára. Sarokcsiszolóval kivágjuk a köpenytéglát,
fûrészlappal a habbetont.

11.3 A füstcsõ-csonkot használjuk sablonként, és rajzoljuk fel a proﬁlcsõre a belsõ
átmérõjét.

11.4 Óvatosan vágjuk ki csillag alakban a proﬁlcsövet. Ne
feszegessük vagy ütögessük,
óvatosan távolítsuk el a kerámia-darabokat.

11.5 A ragasztási felületeket
tisztítsuk meg és nedvesítsük
be, mindkét ragasztási felületet ragasztózzuk be.

11.6 A füstcsõ-karimát csavart huzallal rögzítsük. Alakítsunk ki a felsõ íven egy vizort,
ami megakadályozza a víz kifolyását.

11.7 Tegyük helyére az elõlapot.

11.8 Rögzítsük a vakolatgyûrût
központosan a köpenytéglához.

12. Utólagos tisztítónyílás

12.1 Az utólagos tisztítóajtókészlet tartalma: Tisztítóajtó
kivágó sablonnal, tisztítóajtócsatlakozó csonk, hézagkitt,
fûrészlap, vizsgálónyílás lezáró dugó.

12.2 A kivágó sablon segítségével vágjuk ki a köpenytéglát. A keretet használjuk
sablonként, és rajzoljuk fel a
proﬁl csõre a belsõ körvonalát. Vágjuk ki a csövet.

12.3 Mindkét ragasztási felületet tisztítsuk meg, nedvesítsük és ragasztózzuk be.

12.4 A keretet csavart huzallal
rögzítsük.

13.3 Fûrészlappal vágjuk át a
szigetelést is.

13.4 A proﬁlcsõre a cserépkályha karima belsõ kerületét
rajzoljuk fel, és vágjuk ki.

13. Utólagos cserépkályha-csatlakozó

13.1 Cserépkályha csatlakozó
készlet tartalma: cserépkályha csatlakozó keret, hézagkitt, nedvesﬁlc, spatulyázó
massza.

13.2 A cserépkályha karima
külsõ kerületét rajzoljuk fel a
köpenytéglára, és sarokcsiszolóval vágjuk ki.

14. Robbanási csappantyú beépítése

13.5 Mindkét ragasztási felületet tisztítsuk meg, nedvesítsük és ragasztózzuk
be. Ragasszuk a karimát a
proﬁlcsõre, és száradásig
csavart huzallal rögítsük. (Ld.
11.6)

13.6 A karima és köpenytégla közötti részt keramikus
spatulyázó masszával kenjük
ki, és a cserépkályha füstcsöve és a karima közötti hornyot
nedves ﬁlccel tömítsük.

14.1 Ventillátoros égõknél
a kazánházban robbanási
csappantyút kell beépíteni.
Ehhez utólagos fütcsõ-csatlakozást kell kialakítani. Állítsuk
függõlegesbe a robbanási
csappantyú házát, és ragaszszuk be hézagkittel.

14.2 Amikor megszáradt
akasszuk helyére a csappantyút.

Schiedel ABSOLUT kémény vázlata
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Kondenzátum kivezetõ

A Schiedel ABSOLUT kéményrendszer
A Schiedel ABSOLUT kéményrendszer
abszolút szakember-barát
A jól átgondolt és a legújabb technológiai kihívásokhoz igazított ABSOLUT kémény rendszerelemei mind-mind
az egyszerû és gyors kéményépítést szolgálják. Az elôregyártott kéményláb, a többfunkciós köpenytégla és a
hosszú, 1,33 m-es kerámia csô csak a jéghegy csúcsa. Az ABSOLUT-ot a rendszeralkatrészei teszik tökéletessé:
elôregyártott, szabvány szerinti füstcsô- és tisztítóajtó-csatlakozók, üvegszálas beton fedlap, torkolati kúp és még
sorolhatnánk. A tökéletesen összehangolt tartozékoknak köszönhetôen rendkívül biztonságos az üzemelés,
csökken a munkaráfordítás, egyszerû az építés.
Egyszerû, köszönhetôen a legújabb kerámiacsônek
A teljesen új proﬁl kerámiacsô nagyon könnyû. Az 1,33 m-es hosszúságának köszönhetôen még a magas
kéményeket is rendkívül gyorsan és egyszerûen lehet felépíteni. A speciálisan kialakított belsõ csõperemek
pontos és maximálisan füsttömör csatlakozást tesznek lehetôvé.
Egyszerû, köszönhetôen az elôregyártott kéménylábnak
Az egész kéménylábat elôre összeszereltük és egyben szállítjuk. A kéményláb kialakításának többlépcsôs fázisát teljesen leegyszerûsítettük és a lehetô legbiztonságosabbá tettük.
Egyszerû, köszönhetôen az egyedülálló köpenytéglának
Az új 33 cm magas kompakt köpenytégla négy különbözô belsô átmérôt szolgál ki. Ez mindenkinek elônyös: a
tervezônek elég csak egy mérettel számolnia, a viszonteladónak elég csak egyféle méretet rendelnie és készleteznie, a megrendelô gyorsabban és egyszerûbben jut a termékhez.
Az új kompakt köpenytégla az építési fázisban óriási elônnyel ér célba:
• A köpenytéglát hôszigeteléssel együtt gyártjuk le, nem kell bajlódni a hôszigetelô lappal.
• A köpenytégla felületét csiszoljuk, ez az utómunkálatok során igen nagy segítség.
• Az elemek ragasztó-habarccsal könnyen és gyorsan összeépíthetôk, ami tartós és biztonságos hosszú távon is.
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Gazdasági dûlô 11.
Tel.:
76/429-902
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Budapest, Pest, Nógrád
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30/9597-432
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