PARAT

SCHIEDEL PARAT
Prefabrikovaný komínový systém
pro montované domy

www.schiedel.cz

PARAT

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ S CELOU ŘADOU VÝHOD
Schiedel PARAT

je prefabrikovaný komínový systém určený především pro výstavbu
montovaných i ostatních domů, kde je při výstavbě kladen důraz na rychlost (developerské
projekty) a kde je při stavbě používan jeřáb či obdobné zařízení.
Jednotlivé díly, zpravidla na výšku podlaží, jsou vyrobeny ve výrobním závodě a tak dodávány na
stavbu. Výška jednotlivých dílů je max. 6 m. Technologie Schiedel PARAT eliminuje vznik možných
montážních chyb při sestavování komínových systémů z jednotlivých dílů na stavbě a zásadním
způsobem zrychluje montáž.
Systémy jsou vyrobeny z osvědčených standardních součástí, doplněných speciálním příslušenstvím
pro bezpečnou dopravu, manipulaci a montáž (maximální dodržování zásad BOZP).

www.schiedel.cz
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KOMÍNOVÝ SYSTÉM Schiedel PARAT
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vyloučení individuálních, nesystémových a v budoucnu
nefunkčních řešení odvodu spalin

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Schiedel ABSOLUT
VARIANTY NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI:
K
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keramický obklad
(barva červená, hnědá nebo černá)

omítka bílá
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POPIS SYSTÉMU:
kónické vyústění
krycí deska
tenkostěnná keramická vložka
horní komínová dvířka
styková výztuž se
šroubovanými spoji
6. prostup: rozměr
tvárnice + 5 cm

1.
2.
3.
4.
5.

napojení kouřovodu 90°
napojovací adaptér
odvod kondenzátu se sifonem
kotvící prvek do krovu
nebo do hřebene
P. díl komínové paty

7.
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VÝHODY PRO VÁS:

• profesionální návrh s ohledem na Vaše potřeby - vždy nakoupíte jen to, co opravdu potřebujete (žádné
zbytečné vyhazovaní peněz)
• dodávka potřebného počtu předem vyrobených dílů s různými stupni povrchové finalizace
• celý komínový systém je profesionálně a efektivně smontován a upraven včetně nadstřešní části (omítka/
obklad) ve výrobním závodě proškolenými pracovníky
• jasná garance dodržení montážních postupů - eliminace montážních chyb
• vždy obdržíte kompletní systémy v zásadě „nic nechybí a nic nepřebývá“ - výrazně šetří náklady a čas
• nezaměnitelnost s jinými výrobci či jiným individuálním a nesystémovým řešením
• platíte pouze za rychlé a profesionální osazení proškolenými pracovníky, za garantovanou cenu bez možnosti
montážních chyb - žádné vedlejší více náklady
• výrazná úspora času montáže - osazení komína trvá v průměru max. 1 hodinu
• bezproblémové a jednoduché připojení spotřebiče systémovými prvky Schiedel
• garance bezproblémové revize spalinové cesty
www.schiedel.cz

V provedení Schiedel PARAT
je možno standardně dodávat systémy:
Schiedel UNI*** PLUS, ABSOLUT
PŘEDNOSTI:

• na stavbu je dodán optimální počet předem vyrobených dílů systému
• celková příznivá nízká hmotnost
• malé prostorové nároky na stavbu a montáž
• základní příslušenství je již zabudováno v dodávaných dílech
• výborné statické vlastnosti i při vyšších výškach nadstřešní části
• bezpečná a spolehlivá technika spojů
• možnost provedení ve všech nejběžnějších průměrech
• včetně dvouprůduchových variant a to i s přidruženou šachtou

• pro výrobu a dodávku je nutno zadat osové výšky napojení dvířek a kouřovodu (v modulu 33 cm) a jejich
stranovou orientaci
• statické vyztužení je v základní dodávce provedeno výztužnými tyčemi ve všech rozích komínových tvárnic
po celé délce.
• úprava nadstřešní části bílou omítkou či keramickým obkladem s dezénem režného zdiva Klinker (barva
červená, hnědá nebo černá) je součástí dodávky; možnost použití komínové pláště ze sklobetonu.
• systémy jsou opatřeny CE prohlášením o shodě
SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ BEZ KOMPROMISŮ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE:
Čechy

p. Lukáš Kupka

731 593 208

lukas.kupka@schiedel.com

Severní Morava a část Vysočiny

p. David Krumpholz

734 433 000

david.krumpholz@schiedel.com

Sledujte nás:

www.schiedel.cz

