
Süsteemikirjeldus
süsteem III FU

Süsteem III FU on topeltseinaga soojustatud

kvaliteetterasest heitgaasisüsteem kõikidele

tavapärastele alarõhul töötavatele tulekolletele nii

kuivas kui ka niiskes (kondenseerivas) kasutus-

viisis. Süsteemi saab kasutada küttekehade puhul,

mille heitgaasitemperatuur on kuni 600 °C, olles

seega mõeldud tahkekütteainete, kerge kütteõli ja

gaasi jaoks. Eelkõige on süsteem mõeldud

välisseinale paigaldamiseks. Sise- ja väliskihi vahel

olev 34 mm mineraalvillast soojusisolatsioonikiht

tagab vajaliku soojusisolatsiooni ning süsteem

täidab materjalide soojuspidavuse grupi II a

nõudeid. Süsteemis III FU ei teki ka suurte

temperatuurikõikumiste korral paisumist ega

kahanemist. Süsteemi valmistatakse läbi-

mõõtudega 80 mm kuni 600 mm ning tänu

õhukeseseinalisele sisekihile tõuseb korstna

temperatuur heitgaasidega samale temperatuurile ,

mistõttu tekib vähem kondensaati ning korsten on

tõmbejõududele hästi vastupidav.

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU
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süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Topeltseinaga
täispaketid
kvaliteetterasest valmiskorsten
kogukõrgus 4,00 m

Kõrgemate korstnate ehitamise vajadusel lisage
vastavalt pikenduselemendid ja seinakinnitused.
Kõik kogu korstna ehitamiseks (seinale
paigaldus) vajalikud osad on tarnekomplektis
olemas.

paketisisu
pakett 1

profiilkonsool
vahekaugus seinast

750 mm

pakett 2
plekk-konsool

vahekaugus seinast
50 mm

A lame korstnaots

B pikenduselement 1000 mm

C pikenduselement 330 mm

D küttekoldeühendus 90°

E küttekoldeühenduse üleminekuosa, kuiv,
koos seinaläbiviiguga

F kontrollimis- ja puhastusosa (tahkeküttele)

G vundamendikinnitus väljavooluavaga

H profiilkonsool 750 mm

I plekk-konsool (vahekaugus seinast 50 mm)

J seinakinnitus (vahekaugus seinast 50 mm)

K müüriava ääris

L kinnitusrõngas

Topeltseinaga täispakett 1 „Profiilkonsool 750“

Topeltseinaga täispakett 2 „Plekk-konsoolid“

€/tk.

€/tk.

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)

PAKETT 1           PAKETT 2



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Plekk-konsoolid

aluskonstruktsiooni plekk-konsool

aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 170—290 mm

aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 290—410 mm

aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 50—170 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 270—390 mm

Korstnaalus

Profiilkonsool, pikkus: 500 mm, lühendatav

korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 390—510 mm

korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 150—270 mm

Profiilkonsool, pikkus: 750 mm, lühendatav

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

vastavalt vajadusele

lühendatav

vastavalt vajadusele

lühendatav

avaläbimõõt 11 mm

piklik ava

26x11 mm

piklik ava

26x11 mm

piklik ava

26x11 mm

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Tugijalg külgmise väljavooluavaga

Tugijalg puhastusluugi ja sisemise äärikuga

Vundamendikinnitus kondensaadinõuga

Vundamendikinnitus kondensaadinõuga (profiilkonsool)

Vundamendikinnitus väljavooluavaga

Tugijalg puhastusluugi ja välimise äärikuga

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

eemaldatav
kondensaadinõu

väljavooluava
¾*A, ½ l

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Profiilkonsooli kaheosaline vahetugi

Vahetugi profiilkonsoolile

Vahetugi

Vundamendikinnitus väljavooluavaga profiilkonsoolile

Kaheosaline vahetugi

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

luugi mõõtmed
120x180 mm

luugi mõõtmed
120x180 mm

luugi mõõtmed
300x300 mm

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

eemaldatav
kondensaadinõu

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemidvälisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

küttekoldeühendus 45°

P + F 90° kombineeritud

küttekoldeühendus 87°

küttekoldeühendus 90° vähendatud väljavooluga

Küttekoldeühendus 90°

küttekoldeühendus 87° lisatuulutushülsiga (õhk-heitgaas-süsteem)

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

heitgaas

Pidage nõu kohaliku

korstnapühkijaga!

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Pikenduselement 1000 mm

Pikenduselement 500 mm

Pikenduselement 330 mm

Pikenduselement 250 mm

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Üleminekuosa, lame, koos vähendatud seinaläbiviiguga

Üleminekuosa küttekoldeühendusele (FU)

Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinaläbiviiguga, lühendatav

Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinaläbiviiguga, valige pikkus

Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinaläbiviiguga

Toruhülsiadapter koos seinaläbiviiguga

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

topeltseinaläbiviik

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Topeltseinaga üleminekuosa, soon ühel seinal, sile

Korstnaots, kooniline

Korstnaotsa vihmakate, lame, koos kinnitusrõngaga

Korstnaotsa vihmakate, koos kinnitusrõnga ja sädemepüüdjaga

Korstnaots, lame

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Katuseläbiviik 20°—35°

Katuseläbiviik 30°—45°

Katuseläbiviik 0° kvaliteetteras

Katuseläbiviik 0° titaantsink

Kinnitusrõngas

Katuseläbiviik 5°—25°

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

mantelplekk

mantelplekk

mantelplekk

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Katuseläbiviik 40°—60°

Veenina

Veenina, tagantventileeritud

Hülsstoru tagantventileerimiseks, DAT

Katuseläbiviik trapetsplekile (koos kinnitusvahenditega)

Veenina kurrutusega

mantelplekk

sobib välisümbermõõdule 6,4—146 mm

sobib välisümbermõõdule 102—209 mm

sobib välisümbermõõdule 140—292 mm

sobib välisümbermõõdule 254—457 mm

sobib välisümbermõõdule 305—660 mm

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)
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TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Katusekonsool

Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 170—290 mm

Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 50—170 mm

Seinakinnitus

Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 290—410 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

piklik ava

26x11 mm

piklik ava

26x11 mm

piklik ava

26x11 mm

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

vahekaugus seinast 50 kuni 170 mm

€/tk.

€/tk.

Paigaldusnurgik seinakinnitusele*

Ääriskate, kaheosaline

Müüriava ääris

Müüriava ääris, tagantõhutatud

Ääriskate, kaheosaline, tagantõhutatud

vahekaugus seinast 50 kuni 100 mm

vahekaugus seinast 50 kuni 170 mm

vahekaugus seinast 170 kuni 290 mm

vahekaugus seinast 290 kuni 410 mm

*(max korstnakõrgus 10 m/max läbimõõt=250 mm)

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
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süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Korstnapikenduse ühendusosa (valige pikkus vastavalt soovile)

Trosskinnitusrõngas

Kiirgusplaat, plaadi mõõdud: 600x600 mm

Seinaläbiviik

Korstnapikenduse ühendusosa

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

šaht (mm)

pikkus=vastavalt soovile
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Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Laiendus, kooniline

Laiendus, ekstsentriline

Kitsendaja, ekstsentriline

Kitsendaja, kooniline

heitgaas

heitgaas

heitgaas

heitgaas

sisemine toru: muhv <- soon

sisemine toru: muhv <- soon

sisemine toru: muhv <- soon

sisemine toru: muhv <- soon
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Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)   artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
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süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Põlv 87° koos külgmise puhastusavaga vasakul

Põlv 87° koos külgmise puhastusavaga paremal

Põlv 90° koos külgmise puhastusavaga paremal

Põlv 90° koos külgmise puhastusavaga vasakul

Põlv 90° koos puhastusavaga

Põlv 87° koos puhastusavaga

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.
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Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)



kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

Ülevaatusosa

Tõmberegulaator

Tõmberegulaator

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

Põlv 45° koos puhastusavaga

Põlv 45° koos külgmise puhastusavaga vasakul

Põlv 45°

Põlv 30°

Põlv 15°

Põlv 45° koos külgmise puhastusavaga paremal
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Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
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süsteem III FU

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B)

kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

Pikenduselement 500 mm, lühendatav

Pikenduselement 1000 mm, lühendatav

Pikenduselement kondensaadiäravooluga

Pikenduselement mõõtenipliga

Pikenduselement esemepüüdjaga

Pikenduselement niiskuslõksuga / rõhtne paigaldus

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

€/tk.

vabalt valitud

pikkuses lühendatav

vabalt valitud pikkuses lühendatav
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kvaliteetterasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID

välisümbris
matt (2B) süsteem III FU

Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteainetele (kuiv)

Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega

€/tk.

€/tk.

Pikkuse reguleerija 260—380 mm

Pikkuse reguleerija 380—620 mm

SKS Võru OÜ | Väike-Ameerika 19 | 10129 Tallinn

Tel. 6277150

e-mail: sks@sks.ee

www.sks.ee
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