BEZPEČNÉ INDIVIDUÁLNE
KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ
Bezpečné tehlové komínové systémy HELUZ ponúkajú širokú možnosť individuálneho využitia
pre rodinné domy, chaty, chalupy aj bytové projekty. Unikátne komíny umožňujú pripojiť ľubovoľný
spotrebič a sú využiteľné pre všetky druhy palív. Spoločnosť HELUZ dlhodobo vyvíja vlastný sortiment
komínov s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu a dlhú životnosť v kombinácii s atraktívnou cenou.
Sortiment komínových systémov HELUZ dodávame ako výhodné komplety a taktiež ako individuálne
zostavy, ktoré sú vytvorené na základe špecifikácií zákazníka po vzájomnej konzultácii. Zvláštny
dôraz kladieme na poskytovanie kvalitného servisu a technickej podpory.
Spoločnosť HELUZ je prvým výrobcom komínových
systémov, ktorý absolvoval so svojimi systémami
skúšky v súlade s novou normou EN 1443. Je tak
prvým výrobcom u nás, ktorý je schopný svojim
zákazníkom ponúknuť garanciu bezpečného zabudovania komínov do stavby. Ide predovšetkým o bezpečné vzdialenosti horľavých konštrukcií od plášťa
komína pri prechode komínového telesa cez strechu
(obálku budovy). Kvalitné a systémové výrobky
dodáva predovšetkým na český a slovenský trh.
Norma ČSN EN 1443 (73 4200) je českou verziou

európskej normy EN 1443:2019, ktorá stanovuje
požiadavky a základné funkčné vlastnosti komínov,
komínových vložiek, dymovodov, konštrukčných
dielov a príslušenstva, ktoré odvádzajú spaliny
od spotrebičov palív do voľného ovzdušia.
Norma o. i. stanovuje požiadavky na požiarnu
odolnosť komína, schopnosť zabrániť vznieteniu
horľavých materiálov vyskytujúcich sa v blízkosti
komína a zamedziť prenosu požiaru komínom
v budove, napr. z jedného požiarneho úseku
do druhého.

Bezpečné komplety a individuálne zostavy komínov HELUZ

HELUZ vyrába komíny vhodné aj do pasívnych domov
Aj pre domy v najvyššom energetickom štandarde má HELUZ komínové riešenie v podobe komína
HELUZ IZOSTAT. Tento komín je možné dodať v tesnom vyhotovení, vie privádzať vzduch na horenie
spotrebiča a celou svojou koncepciou bude správnym riešením pre váš dom.
Moderný komínový systém HELUZ IZOSTAT vhodný pre všetky typy palív (pevné,
plynné a kvapalné) a určený na podtlakovú aj pretlakovú prevádzku. Pozostáva
z tenkostennej keramickej izostatickej vložky, tepelnej izolácie a brúsenej tehlovej
komínovej tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovať
s akýmkoľvek systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej
šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečné odvádzanie spalín do voľného
ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom.
Ďalšie komínové systémy HELUZ:
Komínový systém HELUZ KLASIK je výhodným ekonomickým variantom a je určený
najmä pre pevné palivá (napr. kozuby, kachle, kozubové vložky, kotly na pevné palivá)
a podtlakovú (atmosférickú) prevádzku.
Systém HELUZ KLASIK sa používa aj na rekonštrukcie komínov s možnosťou kombinácie
s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo
ventilačnej prázdnej šachty. Jeho konštrukca umožňuje bezpečne odvádzať spaliny
do voľného ovzdušia.
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Individuálne zostavy pripravíme zadarmo na základe špecifikácie alebo konzultácie.
Kontaktujte nášho špecialistu Ing. Martina Coufalíka na čísle: +420 800 101 121
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