JEREMIAS

ile to kosztuje – propozycja firmy

Nowoczesne systemy kominowe
âatwoğý montaīu, maây ciċīar kompletnego systemu w porównaniu

Firma Jeremias od wielu lat jest jednym z najwiċkszych producentów systemów kominowych na rynku europejskim. Rozwój techniki

z klasycznymi kominami ceramicznymi,

grzewczej, coraz wiċksza dbaâoğý o ğrodowisko oraz poszukiwanie

System DW-mammut w szczególny sposób dostosowany jest do pra-

nowych energooszczċdnych ĩródeâ ciepâa w znaczĆcy sposób wpây-

cy z kotâami na paliwa staâe a wydâuīony okres gwarancji do 30 lat

wa na ofertċ firmy Jeremias.

powoduje īe jednoczeğnie rozwiewa wszelkie wĆtpliwoğý co do trwaâoğci tego rozwiĆzania.

PrzeglĆd systemów

System EW-FU (jednoğcienny wkâad kominowy) – wykonany ze sta-

System DW-mammut – oferowany juī od kilku lat z powodzeniem

li kwasoodpornej, stanowi najprostszy sposób ochrony kominów ce-

na rynku niemieckim, cieszy siċ równie duīym zainteresowaniem

ramicznych przed destrukcyjnym dziaâaniem skroplin oraz umoīliwia

w Polsce. Dziċki zastosowaniu wewnċtrznej rury ceramicznej o gru-

dopasowanie przekroju komina do wymagaĕ nowoczesnych urzĆ-

boğci 8 mm wykonanej w unikalnej technologii prasowania izostatycz-

dzeĕ grzewczych. System przeznaczony jest do kotâów atmosferycz-

nego, system posiada wysokĆ odpornoğý na dziaâanie agresywnego

nych, kondensacyjnych, oraz z palnikami nadmuchowymi.

kondensatu. Dziċki wykorzystaniu technologii komina izolowanego

System DW-FU (dwuğcienny izolowany) – komin moduâowy dwu-

jeremias (izolacja 32 mm) zapobiega siċ przegrzewaniu komina.

ğcienny jest izolowany weânĆ mineralnĆ. Rdzeĕ spalinowy wykonany

Zalety tego systemu to;

jest ze stali kwasoodpornej, natomiast pâaszcz zewnċtrzny z blachy

duīa wytrzymaâoğý poszczególnych elementów na ğciskanie,

nierdzewnej. Specjalnie zaprojektowany do uīycia przy szerokim wa-

brak korozji, poniewaī ceramika nie wchodzi w reakcje chemicz-

chlarzu paliw (gaz, olej opaâowy, paliwa staâe).

ne z kwasami,

System EW-TWIN (koncentryczny) – dostosowany do kotâów turbo

odpornoğý na dziaâanie zwiĆzków fluoru i chloru,

i kondensacyjnych opalanych gazem. System ten umoīliwia eksplo-

odpornoğý na dziaâanie wysokiej temperatury i ich czċste

atacjċ urzĆdzeĕ pracujĆcych w nadciğnieniu niezaleīnie od powietrza

zmiany,

pomieszczenia kotâowni.
Kosztorys kompletu komina izolowanego DW-mammut
o Ărednicy 180 mm

cena katalogowa
netto

suma katalogowa
netto

szt.

DWM32180

Zakoñczenie wylotu rury dwuĂciennej

347,00 zï

1

347,00 zï

DWM21180

Wspornik Ăcienny odl. od Ăciany 50 mm

143,00 zï

3

429,00 zï

DWM13180

Rura dï. 720 mm

397,00 zï

8

3 176,00 zï

DWM14180

Rura dï. 390 mm

332,00 zï

1

332,00 zï

DWM37180

PrzejĂcie ew-dw-m

148,00 zï

1

148,00 zï

DWM11180

T-Trójnik 87°

675,00 zï

1

675,00 zï

DWM10180

Element do czyszczenia

989,00 zï

1

989,00 zï

DWM05180

Pïyta fundamentowa z odpïywem skroplin w dóï

323,00 zï

1

323,00 zï

DWM01180

Blacha konsoli przesuwalna 50–150 mm

308,00 zï

1

308,00 zï

Suma:

6727,00 zï
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