PREDSTAVITEV

VETIVATSDERP

Dimniški sistem 500

Suhomontažni
Ø 160–200 mm

Suhomontažni dimniški sistem je zunanji fasadni sistem
namenjen individualnim gradnjam. Primeren je tako
za priklop kaminov in peči za centralno ogrevanje,
kot tudi krušnih peči, štedilnikov ali drugih grelnih teles.

Suhomontažni 500
Artikel

Opis

Mere

Talni podstavek
Talni podstavek iz nerjavne pločevine je začetni kos,
kadar se suhomontažni dimniški sistem začne na tleh
ob objektu. Pritrdi (privijači) se v tla.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Zidni nosilec iz nerjavne pločevine je začetni kos,
kadar se suhomontažni dimniški sistem začne na
zunanji steni objekta. Pritrdi (privijači) se v steno.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Zidni nosilec

Čistilni kos z vrati in odvodom kondenza
Čistilni kos iz nerjavne pločevine z vrati in odvodom
kondenza omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje
dimovoda. Zagotavlja tudi optimalno odvajanje
kondenza. Suhomontažni dimniški sistemi so
večinoma postavljeni na zunanji strani objektov, zato
je primerno odvajanje kondenza zelo pomembno.
Debelina izolacije iz kamene volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Dodatni čistilni kos z vrati
Dodatni čistilni kos iz nerjavne pločevine z vrati
se vgradi zaradi lažjega pregledovanja in čiščenja
dimniškega sistema. Razlog so lahko projektne zahteve
zaradi višine dimnika in druge posebnosti na objektu
ali pri postavitvi sistema. Debelina izolacije iz kamene
volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Dimniški priključek
Dimniški priključek 90˚ iz nerjavne pločevine
je namenjen priklopu različnih kurilnih naprav.
V notranjosti priključka je žleb, namenjen odvodu
kondenza. Po naročilu dobavimo tudi priključke drugih
naklonov (30, 45, 60˚). Debelina izolacije iz kamene
volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm
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Dimniška cev 250
Dimniška cev 250 iz nerjavne pločevine je osnovni
dimovodni element, namenjen odvajanju dimnih
plinov. Zagotavlja plinotesnost, odpornost proti
kislinam in ognjevzdržnost ter s tem požarno varnost.
Najpogosteje se uporablja za ujemanje optimalne
višine dimniškega priključka. Debelina izolacije iz
kamene volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Dimniška cev 500 iz nerjavne pločevine je osnovni
dimovodni element, namenjen odvajanju dimnih
plinov. Zagotavlja plinotesnost, odpornost proti
kislinam in ognjevzdržnost ter s tem požarno varnost.
Uporablja se za ujemanje optimalne višine dimniškega
priključka ali pri povišanju delujoče višine dimnika.
Debelina izolacije iz kamene volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Dimniška cev 500

Dimniška cev 1000
Dimniška cev 1000 iz nerjavne pločevine je osnovni
dimovodni element, namenjen odvajanju dimnih
plinov. Zagotavlja plinotesnost, odpornost proti
kislinam in ognjevzdržnost ter s tem požarno varnost.
Debelina izolacije iz kamene volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Zidno držalo iz nerjavne pločevine zagotavlja
stabilnost in potresno varnost dimniškega sistema.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Zidno držalo

Nastavljivo zidno držalo
Nastavljivo zidno držalo iz nerjavne pločevine
zagotavlja stabilnost in potresno varnost dimniškega
sistema. Omogoča zahtevane varnostne odmike
dimnika od gorljivih materialov.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm
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Koleno 30˚
Koleno 30˚ iz nerjavne pločevine je dimenzijsko
prilagojeno cevem. Zagotavlja plinotesnost, odpornost
proti kislinam in ognjevzdržnost. Omogoča obvode
dimniškega sistema zaradi konstrukcijskih lastnosti
objekta. Debelina izolacije iz kamene volne je 50 mm.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Protivetrna streha iz nerjavne pločevine z dilatacijsko
rozeto je dimenzijsko prilagojena cevem. Odporna je
proti kislinam, ognju in preprečuje zamakanje.

not. Ø 160 – zun. Ø 250 mm
not. Ø 180 – zun. Ø 300 mm
not. Ø 200 – zun. Ø 300 mm

Streha

Priključna cev 250
Priključna cev 250 iz nerjavne pločevine je
dimenzijsko prilagojena priključnim cevem, kolenom
in priključni zidni rozeti. Namenjena je priključitvi
kurilne naprave na dimnik. Zagotavlja plinotesnost,
odpornost proti kislinam in ognjevzdržnost.

Ø 160/250 mm
Ø 180/250 mm
Ø 200/250 mm

Priključna cev 500
Priključna cev 500 iz nerjavne pločevine je
dimenzijsko prilagojena priključnim cevem, kolenom
in priključni zidni rozeti. Namenjena je priključitvi
kurilne naprave na dimnik. Zagotavlja plinotesnost,
odpornost proti kislinam in ognjevzdržnost.

Ø 160/500 mm
Ø 180/500 mm
Ø 200/500 mm

Priključna cev 1000
Priključna cev 1000 iz nerjavne pločevine je
dimenzijsko prilagojena priključnim cevem, kolenom
in priključni zidni rozeti. Namenjena je priključitvi
kurilne naprave na dimnik. Zagotavlja plinotesnost,
odpornost proti kislinam in ognjevzdržnost.

Ø 160/1000 mm
Ø 180/1000 mm
Ø 200/1000 mm
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Priključna zidna rozeta
Priključna zidna rozeta iz nerjavne pločevine je
dimenzijsko prilagojena šamotnim/keramičnim
dimniškim priključkom ter priključnim cevem in
kolenom iz nerjavne pločevine. Namenjena je lažji
priključitvi kurilne naprave na dimnik in zagotavlja
plinotesnost.

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

Priključno koleno s čistilno odprtino 90˚
Priključno koleno s čistilno odprtino 90˚ iz nerjavne
pločevine je dimenzijsko prilagojeno priključnim
cevem, kolenom in priključni zidni rozeti.
Zagotavlja plinotesnost, odpornost proti kislinam in
ognjevzdržnost. Čistilna odprtina omogoča enostavno
čiščenje in vzdrževanje dimovoda.

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

Priključno gibljivo koleno s čistilno odprtino 0–90˚
Priključno gibljivo koleno s čistilno odprtino 0–90˚
iz nerjavne pločevine je dimenzijsko prilagojeno
priključnim cevem, kolenom in priključni zidni rozeti.
Omogoča priključitev grelnega telesa na dimnik pod
različnimi nakloni. Zagotavlja plinotesnost, odpornost
proti kislinam in ognjevzdržnost. Čistilna odprtina
omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje dimovoda.

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

Zabeležke

Partner
Proizvajalec

V podjetju KIP d.o.o. smo ponosni, da sodelujemo z uveljavljenim in odličnim partnerjem, zavedamo
se tudi odgovornosti, ki jo zahteva sodelovanje z njim. Rezultat tesnega medsebojnega sodelovanja
je visoka kakovost dimniškega sistema 500 – SUHOMONTAŽNI.

• Karodi • izdelki iz nerjavne pločevine •

Nadzor kakovosti
Dimniški sistem 500 – Suhomontažni je certificiran po standardu
EN 1856-1:2009 številka certifikata 1404-CPR-2420.
Test požara saj je bil opravljen v požarnem laboratoriju ZAG.

Z vami od leta 1953
Hvala za zaupanje

KIP dimniški inženiring, d. o. o.
Šentlovrenc 21,
8212 Velika Loka
tel 07/304 83 55, 040/120 120
faks 07/304 86 10
kip-dimniki.com
kip-samot.com
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