
BUDOWA KOMINA SCHIEDEL  AVANT / AVANT ECONOMIC

System kominowy Schiedel  Avant  jest  kominem dwuwarstwowym,  składającym się  ze
specjalnego  ceramicznego  przewodu  spalinowego  i  obudowy  z  pustaków  z
keramzytobetonu.  Przewód  spalinowy  jest  stabilizowany  w  obudowie  przy  pomocy
pierścieni centrujących osadzonych na rurach. Przestrzeń pomiędzy obudową z pustaków,
a przewodem dymowym wypełnia powietrze. Przwewód składa się z rur o długości 66 cm,
trójnika spalinowego o długości 66 cm w wersji 90º, trójnika wyczystkowego o długości 66
cm  zintegrowanego  ze  ściekiem  kondensatu.  Całość  konstrukcji  uzupełniona  jest  o
elementy  wyposażenia  komina  -  drzwiczki  wyczystkowe,  stożek  kominowy  ze  stali
nierdzewnej,  oraz maskownicę przyłącza spalin i  powietrza. Dostawa komina obejmuje
również  elementy  pomocnicze  potrzebne  do  montażu  komina  zawarte  w  pakiecie
podstawowym  komina.  Betonowa  czapa  komina  w  wersji  Avant  pełni  rolę  czerpni
powietrza. Natomiast w wersji Avant Economic jest wykonywana najczęściej na budowie z
wykorzystaniem szalunku traconego znajdującego się w pakiecie podstawowym.



Specyfikacja elementów komina Schiedel Avant Economic na przykładzie
komina o wysokości 6 m i średnicy przewodu spalinowego 12 cm z kanałem

wentylacyjnym

Nazwa elementu Ilość 

Pustaki kominowe Schiedel Avant 12+W ( 44x28 cm ) 18 szt.

Rury ceramiczne Schiedel Avant DN 12 cm  L=66 cm 7 szt.

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

Pakiet wyczystkowy z odpływem kondensatu PA DN 20 cm  L=66cm 1 szt.

Pakiet podstawowy Schiedel Avant 12 1 szt.

Pakiet montażowy Schiedel Avant Economic 12 1 szt.

Podstawa betonowa Schiedel Avant 12+W 1 szt.

Skład pakietu podstawowego Schiedel Avant Economic

Nazwa elementu Ilość 

Stożek komina 1 szt.

Maskownica matalowa 1 szt.

Zaślepka trójnika rewizyjnego 1 szt.

Kit uszczelniający Rotempo 310 ml 3 szt.

Pistolet do wyciskania kitu 1 szt.

Przyrząd do wygładzania spoin 1 szt.

Pokrywa zabezpieczająca 1 szt.

Instrukcja montażu 1 szt.

Naklejka na drzwiczki wyczystkowe 1 szt.



Skład pakietu montażowego Schiedel Avant Economic

Nazwa elementu Ilość 

Szalunek tracony 1 szt.

Drzwiczki wyczystkowe 1 szt.

Przesłona metalowa odpływu kondensatu 1 szt.

Kratki nawiewne 2 szt.

Szablon do nakładania zaprawy 1 szt.
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