
3. KÉTKÜRTŐS SZELLŐZŐS KÖPENY

A kétkürtős kémény szellőzővel ott népszerű, 

ahol az épületben eltérő tüzelőanyaggal üze-

melő két fűtőberendezés készül. Ilyen esetek-

ben nincs szükség két különálló kémény épí-

tésére, hanem egyszeri kivitelezéssel, gyorsan 

meg lehet oldani az égéstermékek elvezetését. 

A dupla köpeny alkalmazásával kizárhatók a két 

önálló kéménytest egymás melletti felépítése 

esetén gyakran felmerülő, zavaró technológiai 

repedések kialakulása. A két kürtő közt kialakí-

tásra kerülő szellőző a fent bemutatott előnyö-

ket ez esetben is biztosítja .

MŰSZ AK I M EGOLDÁSOK SZO LG ÁLTATÁ SO K

SZAKTANÁCSADÁS

Leier kéményrendszer vásárlása esetén teljeskörű 

szakmai tanácsadást és segítségnyújtást biztosítunk 

a biztonságos és szakszerű üzembehelyezésig.
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Kéményrendszereink 3 féle köpenytéglából építhetőek, melyek egyedi kialakítást és gazdaságos megoldásokat tesznek lehetővé.

1. EGYKÜRTŐS KÖPENY

A legkisebb helyigényű, leggyakrabban hasz-

nált köpenyelem. Nappaliban épített cserép-

kályha és kandalló számára ideális megoldás . 

Minden más tüzelőberendezéshez is alkal-

mazható.

2. EGYKÜRTŐS SZELLŐZŐS KÖPENY

Szellőzőjárattal kiegészített köpenyelem. Ha 

a kémény olyan helyiségen halad keresztül 

melyben szellő  zés szükséges, ezt a szellőző-

kürtővel meg old hatjuk. Ezzel a lehetőség gel 

előre tervezve az épület egyedi kialakítása 

lehetséges. Pl.: mellékhelység szellőztetése, 

konyhai pára/szagelszívó kivezetése. Egyéb 

segítséget is nyújthat a szellőzőkürtő, pl. bár-

milyen, az épületben függőlegesen elosztani 

vagy elvezetni kívánt technológiai kábelt elve-

zethetünk benne.
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Leier Tervezői CD
Elsősorban tervezők számára készült cd kiadványunkon hozzáférhető komplett szakmai doku-

mentáció segíti a szakembereket a tervezési fázisban, megkönnyítve ezzel munkájukat ameny-

nyiben Ön Leier kéményrendszert épít házába.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

TERVEZŐI CD 2009

TERVEZŐI CD 2010

Kéményköpeny méretek

Külméret (cm) Kéménytípus Átmérő (cm)

35 x 35
LSK, LK, Turbo 14-től  16-ig

Eco 8-tól  10 - 12 - 14-ig

40 x 40
LSK, LK, Turbo 18-tól  20-ig

Eco 16-tól  18 - 20-ig

48 x 48 LSK, LK, Turbo 22-től  25-ig

57 x 57 LSK, LK, Turbo 30

35 x 51
LSK, LK, Turbo szellőzős 14-től  16-ig

Eco szellőzős 8-tól  10 - 12 - 14-ig

40 x 59
LSK, LK, Turbo szellőzős 18-tól  20-ig

Eco szellőzős 16-tól  18 - 20-ig

35 x 82 Kétkürtős variációk 8 - 8-tól 16 - 16-ig

40 x 87 Kétkürtős variációk 8 - 20-tól 16 - 20-ig

40 x 94 Kétkürtős variációk 16 - 16-tól 20 - 20-ig



www.leier.eu

LK   kémény

Az LK kémények több típusú tüzelőanyag elégetésével üzemelő fűtőberen-
dezések csatlakoztatására alkalmasak. Beköthetők cserépkályhák, kandallók, 
atmoszférikus gázkészülékek, blokkégős gázkazánok, vegyes- és fatüzelésű 
tüzelőberendezések, olajtüzelésű fűtőberendezések, bioenergiával működő 
fűtőkészülékek egyaránt.

LSK   kémény

Az LSK kéményekre beköthetők cserépkályhák, kandallók, atmoszférikus 
gázkészülékek, blokkégős gázkazánok, vegyes- és fatüzelésű tüzelőberende-
zések, olajtüzelésű fűtőberendezések, bioenergiával működő fűtőkészülékek 
egyaránt.

MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT LSK ÉS LK KÉMÉNYRENDSZEREKHEZ

MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT TURBO KÉMÉNYRENDSZERHEZ

TURBO   kémény

A Leier Turbo Kémény égéstermék-elvezető rendszer , amelyre olyan zárt égés-
terű gáztüzelő berendezés csatlakoztatható ahol az égéstermék hőmérséklete 
tartósan legfeljebb 200 °C. Családi házak gázfűtése esetén a jelenleg érvényben 
lévő gáztörvény előírásai szinte csak az ilyen rendszer kialakítását teszik lehetővé. 
Társasházi lakások számára is ideális, takarékos és biztonságos megoldás.

Gázfűtése kiválasztásánál döntsön akár zárt égésterű 

(turbo) akár a legkorszerűbb kondenzációs technológia 

mellett, a Leier Eco kémények minden esetben a legopti-

málisabb megoldást jelentik ma és holnap is.

B E M UTATÓ K É M É N Y R E N DSZ E R E I N K K É M É N Y R E N DSZ E R E I N K

Otthonunk melege, családunk biztonsága, 

kényelme elsődleges szempontok lakóhelyünk 

kialakításakor . A jól szigetelő falazat és a 

klasszikus, vagy éppen a legkorszerűbb fűtési 

mód, berendezés kiválasztása  nem egyszerű 

feladat. Mindezen kívül gondolnunk kell a ve-

lük szerves egységet alkotó, jó minőségű , célját 

hosszú távon megbízhatóan és gazdaságosan 

szolgáló kéményrendszer alkalmazásá-

ra. A samott-csöves kéményrendsze-

reink – szervesen illeszkedve a Leier 

– termékválasztékba – a természetes 

alapanyagok legkorszerűbb techno-

lógiákkal történő felhasználásával 

biztosítják a megérdemelt komfortot .

A LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK ELŐNYEI

A biztonságos családi otthon kéményrendszere kandallókhoz, cserépkályhákhoz!A zárt égésterű turbo kazánok 
biztonságos, lakótértől független, 

zárt kéményrendszere!
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Komplett rendszer

A Leier kémények tervezése során gondosan ügyeltek a fej-

lesztők arra, hogy mind a négy típus esetében komplett rend-

szert tudjunk kínálni az építtetők számára és ezzel nagyon 

sok kellemetlenségtől óvjuk meg Önöket. 

Megoldás minden tüzelési módra

A Leier kémények típusválasztékát úgy alakítottuk ki, hogy 

mindenfajta tüzelőanyaghoz mindenki megtalálja a neki leg-

megfelelőbb megoldást. Kéményrendszereink közül választ-

hat fatüzeléshez, vegyestüzeléshez, gázfűtéshez vagy olajfű-

téshez illetve a bioenergiával való tüzeléshez kéményt.

Nedvességre, savra ellenállóság

A Leier kéményrendszerek „lelke”a németországi Hart Keramik 

által gyártott béléscső. A német hagyományoknak megfele-

lően nagyon magas minőségi színvonalon készült samott cső 

garantáltan képes több évtizedig is ellenállni a kémény üze-

melése során keletkező, előforduló káros folyamatoknak .

Természetes anyagokból készül

A természet adta anyagokat felhasználva terveztük kémény-

rendszereinket. A jó hőszigetelését biztosító agyag golyók, 

valamint agyagból égetett samottcsövek, vagy ásványi anya-

gokból nyert hőszigeteléseink a hagyományok tiszteletét 

tükrözik, melyeknek a legkorszerűbb gyártástechnológiával 

való ötvözése együtt jelentenek természetes és egyben mű-

szakilag tökéletes megoldást .

Egyszerű, gyors építhetőség

Rendszereink főbb elemeinek magassága 33 cm, így 3 db-ból 

gyorsan felépíthető egy méter kémény. Az egyszerű építhe-

tőséget biztosítják a szinte építőkocka-szerűen egymáshoz 

illeszthető elemek, ill. minden kéményünkhöz biztosított, il-

lusztrált beépítési útmutatónk.

Megbízhatóság

Kéményeink a fejlesztéseknek, alkalmazott anyagoknak kö-

szönhetően a legmostohább körülmények között is észrevét-

lenül és megbízhatóan működnek. Kéményrendszereinknél 

társaságunk 33 év garanciát vállal azok kiégés-biztonságára 

és savállóságára. A kéményeink valós élettartama ennek akár 

a dupláját is elérheti .

Egy kéménytest alkalmazásával több tüzelési mód

Magyarországon csak a Leier kéményrendszerek nyújtanak 

olyan nagyfokú tervezői, kivitelezői szabadságot, amely 

biztosítja hogy egy kéménytestben variálni lehessen a zárt 

égésterű tüzelőberendezéshez alkalmas rendszert az egyéb 

tüzelési móddal.

Kombinálhatóság szellőzéssel

Kéményrendszereink biztosítják, hogy a szellőzős köpeny-

elemeink választásával a lakóterünk gravitációs, mesterséges 

szellőztetését megoldjuk. A szellőzőkürtő egyúttal alkalmas 

különböző technológiai- és egyéb vezetékek (mint TV-ká-

bel, riasztóvezeték, stb), akár utólagos, födémbontás nélküli 

elhelyezésére .

Mind a négy Leier kémény típus háromhéjas rendszer, melyben a héjak a következők:

A külső rész a szerkezet vázát alkotó könnyűbeton köpenyelem, a belső rész a füstgáz elvezetést szolgáló, magas hőfok-

nak és a savaknak ellenálló samott béléscső. A kéményrendszerek közötti különbség a harmadik héjazatnál mutatkozik meg. 

A Leier ECO és a Leier TURBO kéménynél ez a héjazat a légbevezető járat, ezen keresztül jut a kéményre kötött zárt égésterű 

tözelőberendezésekhez az égéshez szükséges levegő. A Leier LK kéményeknél ez a héjazat egy zárt levegőoszlop, amely biztosítja 

a rendszer hőszigetelését. A Leier LSK kémény héjazatát a legalább 3 cm vastag ásványgyapot csőhéj adja, amely garantálja a 

rendszer kiváló szigetelését.

ECO   kémény

A Leier Eco típusú égéstermék-elvezető berendezés samott béléscsőből, könnyű-
beton köpenyelemből és a köztük lévő égési levegő csatornából (aknából) áll. A 
Leier Eco kéményrendszer zárt égésterű, túlnyomásos, kondenzációs kazánokhoz 
alkalmazható, esetében a tömítettséget gumigyűrűs tömítések biztosítják. A ké-
ménybe kötött zárt égésterű tüzelőberendezések az égéshez szükséges levegőt a 
kémény légbevezető járatából kapják, az égésterméket pedig a kémény égéster-
mék-elvezető csatornáján keresztül juttatják a szabadba.

A modern kondenzációs technológia 
biztonságos, a lakótértől független, 

zárt kéményrendszere!
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18 5 5 5 4 4 4 4 4 4

225
24 5 5 6 5 5 5 4 5 5
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Akár több

kondenzációs kazán 

is csatlakoztatható!
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