
BUDOWA KOMINA SCHIEDEL RONDO PLUS

System  kominowy  Schiedel  Rondo  Plus  jest  kominem  trójwarstwowym,  którego
zasadniczymi elemantami są: ceramiczny przewód spalinowy, izolacja termiczna z wełny
mineralnej  oraz  obudowa  z  pustaków  z  keramzytobetonu.  Przewód  spalinowy  jest
wykonany z najwyższej jakości ceramiki szamotowej. Składa się z rur o długości 33 cm,
trójnika spalinowego o długości 66 cm w wersji  90º lub 45º,  trójnika wyczystkowego o
długości 66 cm oraz ścieku kondensatu. Całość konstrukcji uzupełniona jest o elementy
wyposażenia  komina  -  drzwiczki  wyczystkowe,  stożek  kominowy ze  stali  nierdzewnej,
kratkę przewietrzania wełny mineralnej oraz płytę czołową z wełny mineralnej. Dostawa
komina obejmuje również elementy pomocnicze potrzebne do montażu komina zawarte w
pakiecie podstawowym komina. Betonowa czapa komina jest opcjonalna i wykonywana
jest  najczęściej  na budowie  z wykorzystaniem szalunku traconego znajdującego się  w
pakiecie  podstawowym.  W  opcji  istnieje  możliwość  zamówienia  komina  z  gotowym
fragmentem początku komina – stopą kominową.



Specyfikacja elementów komina Schiedel Rondo Plus na przykładzie
komina o wysokości 6 m i średnicy przewodu spalinowego 20 cm

Nazwa elementu Ilość 

Pustaki kominowe Schiedel Rondo Plus 18 – 20 ( 36x36 cm ) 18 szt.

Rury ceramiczne Schiedel DN 20 cm  L=33 cm 14 szt.

Trójnik przyłącza spalin RA 900  DN 20 cm  L=66cm 1 szt.

Trójnik wyczystkowy PA DN 20 cm  L=66cm 1 szt.

Ściek kondensatu Schiedel Rondo Plus 20 1 szt.

Wełna mineralna Schiedel Rondo Plus 20 6 m

Pakiet podstawowy Schiedel Rondo Plus 20 1 szt.

Skład pakietu podstawowego Schiedel Rondo Plus

Nazwa elementu Ilość 

Stożek komina 1 szt.

Rura ceramiczna Schiedel 1 szt.

Szalunek tracony 1 szt.

Kit kwasoodporny Rapid 310 ml 4 szt.

Pistolet do wyciskania kitu 1 szt.

Płyta czołowa z uchwytami montażowymi 1 kpl.

Drzwiczki wyczystkowe 1 szt.

Kratka przewietrzająca 1 szt.

Szablon do nakładania zaprawy 1 szt.

Instrukcja montażu 1 szt.

Naklejka na drzwiczki wyczystkowe 1 szt.



ELEMENTY SKŁADOWE PAKIETU PODSTAWOWEGO RONDO PLUS
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