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Schiedel Rondo Plus – trójwarstwowy system 
kominowy z systemem przewietrzania

Schiedel Rondo Plus – to uniwersalny, trójwarstwowy 

system kominowy s u cy do odprowadzania spalin z urz dze

grzewczych na wszystkie rodzaje paliw, takie jak: gaz ziemny, 

olej opa owy, w giel, drewno i inne paliwa sta e. 

Przemy lana, trójwarstwowa konstrukcja z dok adnie do 

siebie pasuj cymi elementami zapewnia prawid owe funkc-

jonowanie komina. Na budow  komina Rondo Plus sk adaj

si :

l rury z ceramiki technicznej – odporne na wysok

temperatur , kwasy i wilgo . Posiadaj  one ozna-

kowanie CE zgodnie z norm  EN-1457.

l warstwa izolacyjna – gwarantuj ca 

wysok  izolacj  ciepln  komina. Klinowe 

naci cia mat z we ny mineralnej u atwiaj

monta  i zapewniaj  pe ne przyleganie do 

rury ceramicznej.

l pustaki z betonu lekkiego – element kon-

strukcyjny komina, o du ej wytrzyma o ci 

na ciskanie. W naro ach pustaków 

znajduj  si  dodatkowo otwory zbrojen-

iowe oraz kana y przewietrzaj ce p yty 

izolacyjne.

Systemy kominowe Schiedel

z racji swej zwartej konstruk-

cji zajmuj  ma o miejsca, 

dzi ki czemu uzyskujemy wi ksz

powierzchni  mieszkaln . Schiedel Rondo Plus

wyst puje w wielu wariantach i rednicach, jest niezwykle atwy 

i szybki w monta u. Posiada Aprobat  Techniczna ITB AT-15-

3085/2003 oraz 30 lat gwarancji.

Uzupe nieniem oferty systemów kominowych Schiedel s

1-, 2-, 3-, 4- kana owe pustaki stosowane do budowy grawita-

cyjnych systemów wentylacyjnych. Pustaki wykonane s  z 

betonu lekkiego, o grubo ci cianek i przegród 4 cm, co zapew-

nia znakomit  izolacyjno  akustyczn  i odpowiedni

odporno  ogniow . Wybudowane z nich 

kana y wentylacyjne charakteryzuj

si  ma  ilo ci  fug, co zmniejsza 

opory przep ywu i tym samym zwi ksza 

wydajno  systemu. 

Temperatura spalin [°C]: 

 od 60 do 600

Odporno  ogniowa [min]: EI 60

rednica [cm]: od 12 do 40

SCHIEDEL Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole
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Komin RONDO PLUS 14+W
 z dodatkowymi kana ami wentylacyjnymi

Nazwa
artyku u

Ilo  szt. 
lub m.b.

Cena
jedn. (z )

Cena
razem (z )

Pustak 14 28 24,50 686

Rura cera-
miczna

24 20,42 490,08

We na mine-
ralna

10 m.b. 45,46 454,6

Trójnik wy-
czystkowy

1 114,25 114,25

Trójnik spalin 1 120,59 120,59

Pakiet podsta-
wowy

1 467,07 467,07

Kratka wentyla-
cyjna

2 55,44 110,88

Zaprawa
monta owa
Schiedel (25 

kg)

4 14,02 56,08

Kana  wenty-
lacyjny 2 ci gi

pion
STANDARD

28 18,12 507,36

Razem netto 3006,91

Komin RONDO PLUS 20+ 
Rondo Plus 20+W

Nazwa artyku u
Ilo  szt. 
lub m.b.

Cena
jedn.
(z )

Cena
razem

(z )

Pustak 20 25 30,66 766,5

Pustak 20+W 25 48,70 1217,5

Rura ceramiczna 42 31,26 1312,92

We na mineralna 17 m.b. 52,73 896,41

Trójnik wyczyst-
kowy

2 142,04 284,08

Trójnik spalin 2 185,37 370,74

Pakiet podsta-
wowy

2 515,18 1030,36

Kratka wentyla-
cyjna

1 55,14 55,14

Zaprawa mon-
ta owa Schiedel 

(25 kg)
6 14,02 84,12

Razem netto 6017,77


