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Výrobca komínového
systému (distribútor)

Schiedel Slovensko, spol. s r.o.,
Zamarovská 177,
911 05 Zamarovce
Tel.: 032/746 00 11
Fax: 032/746 00 15
info.sk@schiedel.com
www.schiedel.sk

Názov a sídlo montážnej fi rmy

Druh komínového systému UNI ADVANCED

  T400 N1 D 3 G50
  T200 N1 W 2 O00
  T400 N1 W2 050

Tepelný odpor komína pre priemery
14 16 18 20
R63 R54 R67 R52

Priemer komínového
prieduchu alebo dymovodu  mm

Účinná výška komína
 m

Najnižšia/najvyššia
vstupná teplota spalín  °C /  °C
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4. Štandardný postup montáže

4.5 Po položení druhej tvárnice vložte opäť 
izoláciu. 

4.6 Styk izolácii musí byť vždy v strede steny 
tvárnice.

4.7 Vložte šamotovú vložku. 4.8 Vyhlaďte spoj vyterákom. Bude tým 
odstránená škárovacia hmota z vnútra 
komínového prieduchu.

11.1 Dvierka vyvesiť a dvierkový rám pribiť 
na tvárnicu súmerne so šamotovým rámikom. 
Odporúčame predvŕtať otvory a použiť 
hmoždinky so skrutkami.

11.2 Po zavesení dvierok komín omietnuť  
a začistiť.

11.4 Z päty komína odstrániť nečistoty  
a do otvoru v tvárnici osadiť vetraciu mriežku. 
Odstráňte záslepku odvodu kondenzátu. Napojte 
odpad na kanalizáciu.

4.1 Každý spoj šamotových vložiek musí byť 
zabezpečený okrem nepoškodeného hrdlového 
spoja aj nanesením škárovacieho tmelu.

4.2 Tepelná izolácia sa vkladá do tvárnic tak, 
aby spoj izolácie bol v strede steny tvárnice.  
Po správnom vložení izolácie sa výrezy v izolácii 
uzavrú. Vytvoria tesnú tepelnoizolačnú vrstvu.

4.3 Spoj tvárnic je realizovaný vďaka brúsenému 
a presnému povrchu tenkovrstvovou maltou. 
Malta nesmie padať do kanálikov zadného 
odvetrania.

4.4 Každú položenú tvárnicu zrovnajte 
vodováhou.

3.1 Odporúčané výšky napojení
* - táto výška napojenia zodpovedá použitiu 
prefabrikovanej päty. Vzdialenosť je meraná od
spodnej hrany prvej tvárnice. Iné výšky napojenia
je možné dosiahnuť zrezaním zo spodnej časti
vložiek. 810 mm - výška pri päte stavanej na 
mieste. 855 mm - prefabrikovaná päta.

2.1 Izolačné rohože spredu zrezať pozdĺž 
zadnej hrany kanálikov zadného odvetrania. 
Tieto kanáliky musia zostať voľné po celej 
výške komína. Izolácia až od napojovacieho 
kusu na dvierka.

2.2 Naneste škárovací tmel RAPID  
v dostatočnom množstve do hrdlového spoja. 
Tenkovrstvú maltu naneste prostredníctvom tzv. 
hrebeňa.

2.3 Po nanesení tenkovrstvej malty osaďte 
tvárnicu. Zrovnajte ju do roviny.

2.4 Tepelnú izoláciu vkladajte tak, aby spoj 
izolácii bol v osi stien tvárnice. Zárezy na izolácii 
smerujú do vnútra tvárnice.

1.a2 Položte prefabrikovanú pätu do maltového 
lôžka a zrovnajte ju.

1.a3 Naneste škárovaciu hmotu do hrdla 
a použite adaptér pre zodpovedajúci priemer 
prieduchu. Do každého styku šamotu musí ísť 
škárovaia hmota!

1.a4 Položte do malty ďalšiu tvárnicu Prerežte kus 
izolácie na polovicu. Jednu časť vložte ohnutú do 
zadnej časti tvárnice len do jej vrchnej polovice! Druhý 
kus prerezanej izolácie zasuňte do prednej časti. 
Vrchná časť izolácie nech lícuje s okrajom tvárnice!
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9a.1 Špachtlou naniesť na očistený a navlhčený 
horný povrch tvárnice vrstvu tenkovrstvovej 
malty. Malta sa nanesie tiež na spodnú stranu 
prvku FINAL.

9a.2 Prvok FINAL otočiť a osadiť na tvárnicu.  
Po nanesení malty osadiť ďalší prvok.
POZOR!
Malta by sa nemala po položení ďalšieho prvku 
vytlačiť do vnútra tvárnice.

9a.3 Osadiť izolačné rohože a ďalšiu vložku 
opatrne zasunúť do izolácie. Na konci pevne 
zatlačiť (zabezpečenie pevného spoja).
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5.1 Výšku čelnej dosky upraviť zarezaním 
plátkom pílky (súčasť dodávky).

5.2 Uholníky pre uchytenie dosky zaraziť do 
boku čelnej dosky a dosku osadiť do otvoru  
v tvárnici.

5.3 Pripevnite omietkový kus. Bráni spojeniu 
omietky s šamotovým dielcom pre napojenie 
dymovodu.

6.1 Pri prechode komína stropom vynechať 
v stropnej konštrukcii otvor o 6 cm väčší ako 
je rozmer komína. Tento priestor je potrebné 
vyplniť nehorľavou izolačnou hmotou.

6.2 Odstup od drevených (horľavých) 
konštrukcií (zvisle aj vodorovne) musí byť min. 
5 cm, od betónových konštrukcii, kvôli dilatácii 
komína 3 cm.

7.1 Kotviaci prvok do krovu slúži k statickému 
zabezpečeniu komína pri prechode krovom. 
Montáž prvku viď. dielčí montážny návod.

8.1 V prípade požiadavky je možné staticky 
zabezpečiť komín výstužou v tvárnici. Zabezpečte 
vyplnenie otvorov zálievkou po celej požadovanej 
výške. Odporúčame použiť originálne príslušenstvo 
- zabezpečený staticky pevný spoj.

1.a - Založenie komína prostredníctvom prefabrikovanej päty

5. Čelná doska - napojenie dymovodu

6. Prestup stropom, odstup od okolitých konštrukcií 7. Prestup krovom 8. Statika komína

10. Osadenie kónického vyústenia

11. Záverečné úpravy - osadenie dvierok, omietanie komína, osadenie vetracej mriežky

9c. Úprava komína nad strechou - prefabrikovaný komínový plášť

9b. Úprava komína nad strechou - zateplenie

9a. Úprava komína nad strechou - prvky UNI FINAL
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  Tento montážny návod je platný pre všetky typy UNI ADVANCED.
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9b.4 Dosku osadiť do maltového lôžka  
a zaistiť skrutkami (súčasť dodávky krycej dosky). 
Doťahujte skrutky jemne, silné dotiahnutie 
spôsobi deštrukciu krycej dosky.

10.1 Na kryciu dosku položiť kónus. Odmerať 
dĺžku poslednej vložky UNI a skrátiť podľa 
nameraných hodnôt uhlovou brúskou. Izolácia 
končí minimálne 8 cm pod hornou hranou tvárnice.

10.2 Očistiť špongiou poslednú vložku, naniesť 
škárovaciu hmotu a osadiť poslednú upravenú 
vložku.

tvárnica

drevená
konštrukcia
s min. 5 cm
odstupom

nehorľavá izolácia 5 cm
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1.b1 Odporúčame pripraviť sokel s výškou do 
úrovne budúcej čistej podlahy. Na hotový, vytvrd-
nutý základ položiť hydroizoláciu a zabezpečiť jej 
napojenie na hydroizoláciu spodnej stavby!

1.b2 Do tvárnice vyrežte otvor pre mriežku 
zadného odvetrania. Požadovaný rozmer nájdete  
v tabuľke vľavo.

1.b4 Vyrežte otvor pre dvierka v ďalšej tvárnici  
a položte ju do nanesenej tenkovrstvej malty na 
predchádzajúcu tvárnicu. Vložte napojovaci kus 
pre dvierka.

1.b3 V tvárnici do maltového lôžka vložte základ 
pre podstavec na odvod kondenzátu, naneste 
maltové lôžko a vložte podstavec. Naneste 
škárovaciu hmotu.

9c.4 Kónické vyústenie spolu s poslednou 
vložkou montovať po osadení plášťa resp. 
osadení krycej dosky.

9c.2 Na prefabrikovaný komínový plášť preniesť 
namerané dĺžky a zrezať. Podrobný postup úpravy 
plášťa viď. dielčí návod.

9c.3 Do maltového lôžka osadiť prefabrikovaný 
plášť. Pozn.: K osadeniu je možné použiť zdvíhaciu 
techniku, plášť má montážne oká pre zavesenie.

9c.1 Podľa obrázku odmerať dĺžky pre úpravu 
komínového plášťa podľa sklonu strechy. Pred 
tým musí byť komín oplechovaný. Pri použití 
komínového plášťa sa neosadzuje krákorcová 
doska.

11.3 Do omietky vložiť výstužnú sieťku. Škáry 
medzi komínom a inými konštrukciami je možné 
upraviť akrylátovým tmelom.
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9b.1 Na zatepľovacie prvky izolácie naniesť  
celoplošne vrstvu lepidla a obložiť teleso komína.

9b.2 Sieťku spolu s rohovníkmi nalepiť maltou - 
stavebným lepidlom.

9b.3 Po celej ploche izolácie naniesť maltu 
a zarovnať plochu. Odporúčame zatepliť 
plochu komína v celej ochladzovanej oblasti  
a impregnovať kvôli pôsobeniu poveternostných 
vplyvov - vlhkosti.
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3.2 Pre pripojenie dymovodu pod uhlom 45° 
je potrebné vyrezať otvor s väčšou výškou. 
Spodný okraj otvoru je v mieste, kde končí 
predchádzajúca vložka.
POZOR, DILATÁCIA JE NUTNÁ! Viď. tabuľka*

h3

Varianta s napojením 45°
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1.b - Založenie komína s pätou stavanou na mieste

1.a1 Odporúčame pripraviť sokel s výškou 
do úrovne budúcej čistej podlahy. Na hotový, 
vytvrdnutý základ položiť hydroizoláciu  
a zabezpečiť jej napojenie na hydroizoláciu 
spodnej stavby!

10.3 1. Z vrchu krycej dosky osadiť nerezový 
dištančný krúžok. 2. Osadiť nerezový kónus.
Vytŕčajúce pliešky na spodnej hrane kónusu neohýbajte. 
Zabezpečujú odstup kónusu od krycej dosky.

10.4 Po stiahnutí spony na spoji adaptéra  
a hlavy, zasuňte komplet do vyústenia komínovej 
vložky. Meidingerova hlava obmedzuje prenikanie 
vlhkosti do komína a zlepšuje komín. ťah.

5.4 Pri napájaní dymovodu do komína musí byť 
možnosť dilatácie. Dopojenie dymovodu zverte 
odborníkom - kotlárom alebo krbárom. Následne 
je možné omietnuť kokmínové teleso omietkou.
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2. Napojovací kus dymovodu

2.9 Vyrežte otvor v tvárnici podľa tabuľky 
vľavo. Ak bude napojovací kus dymovodu pod 
uhlom 45°, vyrežte otvor s rovnakou šírkou aj 
do spodnej tvárnice tak, aby sa šamot nedotýkal 
tvárnice.

2.10  Izoláciu vložte tak aby jej horný okraj lícoval 
s okrajom tvárnice. Odrežte okraje zarovno  
s okrajom kanálikov zadného odvetrania.

2.11  Vložte napojovací kus dymovodu. 2.12  Na každý styk šamotovej vložky musí byť 
použitý škárovací tmel. Do hrdla vložky naneste  
v dostatočnom množstve škárovaciu hmotu.

2.8 Vyhlaďte spoj vyterákom. Prebytočná šká-
rovacia hmota tak bude odstránená z miesta 
spoja.

2.7 Zasuňte šamotovú vložku. Hrdlo je  
v hornej časti.

2.6 Položte ďalšiu tvárnicu. Zrovnajte ju do 
roviny.

2.5 Naneste tenkovrstvú maltu. Malta nesmie 
upchať kanáliky zadného odvetrania. Tenkovrstvú 
maltu naneste prostredníctvom tzv. hrebeňa.

3. Dymovod, miesto pre pripojenie spotrebiča

Do hrdla naniesť škárovací tmel RAPID, nasleduje položenie tvárnice, vloženie izolácie, nanesenie malty, položenie tvárnice, vloženie izolácie, vloženie vložky, nanesenie škárovacieho tmelu
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Pozor na použitie správneho napojovacieho kusu 
na dvierka! Možná zámena s napojovacím kusom 
na dymovod! Dĺžka „x“ je pri dvierkovom kuse 
kratšia ako pri napojovacom kuse na dymovod!

x

UPOZORNENIE!

Orientáciu napojenia a jeho výšku konzultujte s zodpovedným projektantom alebo investorom.  
Výška napojenia závisí od uvažovaného spotrebiča. Orientácia napojenia závisí od umiestnenia spotrebiča.

Pre napojenie spotrebičov použite zodpovedajúce napojovacie adaptéry alebo redukcie. Nesprávne 
zaústený spotrebič môže poškodiť komínové teleso. V  prípade napojenia malého tepelného spotrebiča 
ešte počas výstavby objektu zabezpečte zodpovedajúci rozptyl spalín a dostatočnú vzdialenosť od zadnej 
steny šamotovej vložky.

V prípade napojenia malého spotrebiča na tuhé palivo tzv. peteriek, použite pre zaústenie 
spotrebiča redukciu, ktorá zabezpečí rozptýlenie spalín na celý prierez napojenia 
dymovodu viď. obr. 3.2. V prípade priameho zaústenia spotrebiča nebudú uznané 
reklamácie v súvislosti s prasknutým napojovacím kusom dymovodu a prasknutými 
vložkami.

 Pre napojenie dymovodu od spotrebiča
použite originálny dielec, predídete tým 
prasknutiu komínového telesa.
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Záručné podmienky a pravidlá pre riešenie prípadnej reklamácie nájdete na zadnej 
strane montážneho návodu.

PRE ĎALŠIE INFO OTOČ!

Schiedel UNI ADVANCED - montážny návod



1. Rozsah záruky

 A. 30 ročná záruka za bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí
Spoločnosť ručí za prevádzkovú a funkčnú bezpečnosť systému pri riadenom i samovoľnom vyhorení sadzí. Pokiaľ dôjde k 
vyhoreniu sadzí v komíne, ide o extrémne zaťaženie komínového telesa s teplotami 1000 – 1500°C v priebehu pár minút 
až hodín, komínové teleso nebude zdrojom požiaru. Teda konštrukcia komína nepustí tento požiar do okolitých stavebných 
konštrukcii. Môže dôjsť k prasklinám vo vložkách alebo napojovacích kusoch, nedôjde však k poškodeniu obvodového plášťa 
komína. Vyhoreniu sadzí zabráni pravidelné čistenie komína podľa aktuálne platnej legislatívy ( Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. 
– napr. spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW každé 4 mesiace) alebo podľa spôsobu využívania spotrebiča a teda 
aj komína. Intenzívne využívanie, nedodržiavanie pokynov výrobcu spotrebiča, používanie nevhodného typu paliva, alebo 
dokonca používanie spotrebiča na spaľovanie domového odpadu , vyžaduje oveľa častejšiu starostlivosť.
 B. 30 ročná záruka za odolnosť proti prevlhnutiu
Spoločnosť  ručí, že zostane zachovaná spoľahlivosť a funkčnosť komínového telesa, a to bezpečný odvod spalín nad strechu, 
tak aj ochrana pred prejavmi prevádzkového prevlhnutia a presiaknutia v smere zvnútra von. To znamená, že vlhkosť 
preniknuvšia cez vnútornú vložku určenú pre odvod spalín do izolačnej vrstvy sa neprejaví na vonkajšom povrchu komínového 
plášťa.
 C. 30 ročná záruka za odolnosť proti korózii
Spoločnosť ručí, že nedôjde vplyvom pôsobenia kondenzátu zo spalín k prehrdzaveniu vnútornej steny komína, ani k úbytku 
jej hmoty, ktorý by viedol ku strate funkčnosti a spoľahlivosti. Záruka sa nevzťahuje na komíny používané pre priemyselné 
účely.

2. Doba platnosti záruky

Doba platnosti záruky začína okamihom zapojenia tepelného spotrebiča s napojením odvodu spalín na komínové teleso. Za 
dátum uvedenia do prevádzky a teda za začiatok platnosti záruky sa považuje doklad – „Potvrdenie o preskúšaní komínového 
telesa“ v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007. Pokiaľ tento doklad nebol vystavený a doložený v zmysle Reklamačného poriadku pri 
podaní reklamácie, považuje sa za deň, kedy začala plynúť záručná doba, deň predaja produktu zákazníkovi prostredníctvom 
obchodného partnera spoločnosti Schiedel Slovensko.  Doba platnosti záruky končí dňom uplynutia 30 rokov (resp. doby na 
ktorú bola poskytnutá) odo dňa jej vzniku.

3. Uspokojenie nárokov z vád

Spoločnosť sa po posúdení vady, podľa svojho slobodného rozhodnutia, rozhodne pre výmenu alebo opravu poškodených 
dielov. Záruka sa vyslovene nevzťahuje na škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vadou nami dodanej časti, ako sú 
napr. náklady vzniknuté v súvislosti s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie nájomcu alebo užívateľa 
počas opravy atď. 

4. Postup pri uplatnení nárokov z vád v zmysle záruky

 1. Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to doporučeným listom alebo  
  elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.
 2. Oznámenie vady musí obsahovať:
  a. Fotodokumentáciu poškodenia/ reklamovanej vady
  b. Informáciu o pripojenom spotrebiči (výrobca, typ, výkon, použitý typ paliva)
  c. Fotodokumentáciu spôsobu napojenia (dymovod a spôsob napojenia na komínové teleso)
  d. Potvrdenie o preskúšaní komína
  e. Doklady o čistení, prípadnej kontrole komína v zákonných lehotách stanovených Vyhl. MV SR 401/2007
  f. V prípade, že komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru montážnej  
   spoločnosti

5. Zánik záruky

Pretože sa naša spoločnosť na výstavbe a navrhovaní komínových systémov priamo nepodieľa, platia záruky iba v prípade 
kumulatívneho splnenia nasledujúcich predpokladov:
 • komínový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie.
 • komínový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných  
  stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu).
 • komínový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistená jeho údržba podľa platných predpisov, 
  resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhe, pokiaľ boli udelené.

Záväzok našej spoločnosti zaniká v prípade, že:
 • k poškodeniu častí komínového telesa došlo na základe zanedbania povinností súvisiacich s údržbou komínového  
  telesa
 • bolo komínové teleso používané v rozpore s deklaráciou vlastností komínového telesa výrobcom
 • boli použité nesprávne komponenty a spôsoby napojenia dymovodu od spotrebiča
 • na napojenie dymovodu neboli použité originálne prechodky zaručujúce dostatočnú a zodpovedajúcu dilatáciu
 • poškodené diely boli vymenené pred tým, ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali  
  s výmenou písomný súhlas
 • reklamácia nebola podaná v súlade s pravidlami pre riešenie reklamácie v zmysle Reklamačného poriadku spoločnosti  
  Schiedel Slovensko (oznámenie, sprístupnenie komína na kontrolu, fotodokumentácia).

V prípade, že sú Vám tieto informácie poskytnuté v tlačenej podobe, overte si ich správnosť a platnosť na webovej stránke 
spoločnosti Schiedel Slovensko, kde je k dispozícii vždy aktuálne platná verzia. 

Záručné podmienky Schiedel UNI ADVANCED
Záruka spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. ( ďalej len spoločnosť) sa vzťahuje na komínové systémy za nasledovných podmienok:

Pred uvedením spalinovej cesty do prevádzky je užívateľ povinný dať skontrolovať a preskúšať spalinovú cestu osobe odbor-
ne spôsobilej (ďalej OOS). Za OOS sa považuje kominár - revízny technik komínov v zmysle Zákona o Komore kominárov 
Slovenska.

OOS overí dodržanie montážnych postupov a tesnosť spalinovej cesty, správnosť napojenia dymovodu a spotrebiča na spali-
novú cestu, overí bezpečné odstupy vonkajšieho povrchu komínového plášťa od horľavých častí stavby.

Schiedel Slovensko dôrazne odporúča použiť originálne dielce pre správne napojenie dymovodu na komínové teleso. 
Originálne komponenty zaručujú bezpečné a tesné napojenie dymovodu.

Napojenie realizujte tzv. po vode, ako je vyobrazené. Zabezpečte zasunutie oceľovej časti dymovodu do prechodky tak, aby 
nebolo zasunuté hlbšie ako 60 mm, z dôvodu zabezpečenia dostatočného odstupu vyústenia spalín od protiľahlého povrchu 
šamotovej vložky.

Použitie nesprávneho spôsobu napojenia alebo neoverených komponentov máva za následok nezvratné poškodenie komíno-
vého telesa. V takom prípade Schiedel Slovensko odmietne uplatnenie záruky a reklamácia nebude uznaná.

Vyobrazené napojenia sú aj z iných komínových systémov, nielen z UNI Advanced, preto sú vyobrazené iné typy vložiek.

Napojenie Schiedel UNI ADVANCED
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VermiS ZERO

Montážny návod VermiS ZERO

1. Montážna sada sa skladá zo štyroch 
segmentov, montážneho tmelu a 
sťahovacej pásky a je k dispozícií 
pod označením VermiS ZERO.

2. Segmenty je možné krátiť a 
tvarovo upravovať pomocou 
pílky na kov alebo na drevo.

3. Pred začiatkom montáže prestupu 
je potrebné štvrtinové segmenty zlepiť 
tmelom tak, že vzniknú dva diely.

4. Lepené diely k sebe priložiť, 
aby sa navzájom podopierali a 
nechať tmel zatuhnúť.

5. Na obidve časti naniesť tmel po obvode, 
na stykové plochy segmentov a na plochu, 
ktorá bude v styku s komínovým plášťom.

6. Časti priložiť na komín a zaistiť 
sťahovacou páskou. Sťahovaciu pásku 
po zatuhnutí tmelu odstrániť.

7. Lepený spoj môžeme spevniť 
pomocou priložených vrutov, ktoré sa 
umiestňujú do predvŕtaných otvorov.

8. Medzeru medzi vermikulitovými doskami 
a komínovým plášťom pretmeliť tmelom.

9. Rovnaký postup zvoliť aj v spodnej časti. Doporučenie: Naniesť montážny tmel na 
celú hornú aj dolnú časť rovnomerne.

 •  Spĺňa svojou konštrukciou Blower door test.

 • Vermikulitová doska s vysokou tepelnou odolnosťou spĺňa 
NULOVÚ vzdialenosť od horľavých materiálov.

 • Ideálny prvok pre vytvorenie tesného prestupu komínového telesa obálkou budovy.

VermiS ZERO je osvedčené riešenie pre napojenie parozábrany a zaistenie 
vzdialenosti od horľavých materiálov v nízkoenergetických a pasívnych domoch.

VermiS ZERO slúži pro bezpečné napojenie parotesných fólií na keramické komíny. Vermikulitové 
dosky musia byť chránené pred priamym pôsobením vody. Pri použití vermikulitového prestupu 
VermiS ZERO je dodržaný predpísaný odstup horľavých konštrukcií od plášťa komína.

Jednoduché, bezpečné riešenie.

Vyvinutý pre klúčové 
požiadavky moderných 
domov…

Použi ochranné okuliare. 
Chráň si zrak!

 Použi respirátor. 
Chráň si dýchacie cesty!

 Používaj chrániče sluchu. 
Chráň si sluch!

Obsah sady VermiS ZERO:

Diely VermiS ZERO* (4 ks) 
Kartuša spojovacieho tmelu (1 ks) 
Páska so sponou (5 m) 
Spojovacie vruty (8 ks) 
Montážny návod (1 ks)

Výška dielov VermiS ZERO: 40 cm

* Rozmery dielov v závislosti 
na veľkosti komína

1. Keramický komínový systém Schiedel:  
 KOMBIGAS,  STABIL, UNI ADVANCED
2. Zateplenie nadstrešnej časti komína
3. Vermikulitový prestup VermiS ZERO
4. Tepelná izolácia
5. Napojenie parozábrany
6. Drevené prvky krovu
7. Tepelne-odolný montážny tmel

V prípade použitia dvojprieduchovej 
tvárnice alebo tvárnice s vetracou 
šachtou, použite prídavné rovné diely  a 
postupujte podľa montážneho návodu.

Napojovacie diely novej generácie

Napojovací diel výhradne pre 90° napojenie Univerzálny napojovací diel 
(pre napojenie 45° a 90°)

 • So zaručenou diltáciou

 • Plochá samolepiaca tesniaca šnúra

 • Variabilita inštalácie talace

PRED MONTÁŽOU

Prechod PRIMA na ABS, ADV, 
STABIL

PO MONTÁŽI

Plochá samolepiaca tesniaca šnúra
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