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CEA MAI LUNGĂ GAMA DE SISTEME COȘURI DE FUM DIN PLASTIC

SISTEME COȘURI DE FUM DIN PLASTIC 

Sisteme de evacuare a fumului din plastic

Sistemele Almeva Easy și Almeva Double

Versiuni de produs: 0.0 ≥ 1.2 ≤

0.0 Mono (un singur strat) T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN200 ≥)

0.1  Mono (un singur strat) T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN160 ≤)

0.2  Mono Flex (un singur strat) RAL 7032 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN200 ≤)

0.3  Mono Flex (un singur strat) RAL 9005 T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN100 ≤)

0.4  Mono Flex (un singur strat) RAL 9005 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN125 ≥)

0.5  Coacsial (LIK) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1 (DN200 ≥)

0.6  Coacsial (LIK) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1 (DN160 ≤)

0.7  Coacsial (LIB/LIL) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 200 ≥)

0.8  Coacsial (LIB/LIL) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN160 ≤)

0.9  Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN200 ≥)

1.0  Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN160 ≤)

1.1  Canale de ventilare  T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN200 ≥)

1.2  Canale de ventilare  T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN160 ≤)

Trăsătură:

 sistem coș de fum modern;

 mai mult de 2500 de componente;

 calitate garantată în Elveţia;

 preţ rezonabil;

 potrivit pentru evacuarea gazelor de ardere 

 de la cazanele de condensare;

 pentru o temperatură de ardere a gazelor max. 120 °C;

 conducte rezistente la condens;

 pentru suprapresiune și funcţionare la presiune înaltă;

 simplu și rapid în asamblare;

 pentru construcţii noi și amplasarea în clădirile existente

Denumire Sistemul coș de fum  ALMEVA 

DN (mm) 60 – 80 – 110 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315

Materialul  PPH (polipropilena)

Grosime peretelui  de la 1 mm la 4 mm în conformitate cu DN

Etanșare                   material EPDM

Utilizarea pentru cazane de condensare și cazane de joasă

 temperatură

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

Fabricat în Elveţia și Germania,
colectate în Cehia

EN 14471:2013+A1:2015

Certificat
0036 CPR 9165 001
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STARR
Sistemul coș de fum fixat
PPH (transparent)

DN 60–315 mm

Ţevi și piese formate din PPH solid

cu diametre 60-315mm și alte accesorii 

de echipament, concepută, în primu 

rănd pentru interior și pentru sonarea 

canalelor drepte la coșurile de fum.

Componentele sistemului STARR sunt 

conectate prin manșoane cu etanșări 

EPDM.

FLEX
Sistemul coș de fum flexibil
PPH

60–200 mm

Sistemul FLEX este alcătuit din ţevi 

flexibile PPH, piese turnate și accesorii 

în DN 60 - 200 mm, potrivite în special 

pentru interioare și pentru dotarea 

șanţurilor drepte și deviate în coșurile 

de fum. 

Componentele sistemului FLEX sunt 

conectate prin piuliţe cu manșoane 

cu etanșări EPDM.

LIK / LIL / LIB
Sistemă coacsială interioară 
LIK ţeava interioră PPH/

carcasă exterioară PPH

DN 60/100-80/125

LIL ţeava interioră PPH/

carcasă exterioară din inox – comaxit alb 

DN 60/100 – DN 200/300

LIB ţeava interioră PPH/

carcasă exterioară din inox 

DN60/100 – DN 200/300

Sistemul este perfect pentru evacuarea 

fumului prin interior. Componentele 

sistemului LIL sunt conectate prin 

garnitura de etansare din EPDM.

LAB / LAL / LAM / LAC
Sistemă coacsială exterioară
LAB ţeava interioră PPH/ carcasă exterioară

inox - strălucitor

DN 60/100 – DN 200/300

LAL ţeava interioră PPH/ carcasă exterioară 

din inox – comaxit alb 

DN 60/100 – DN 200/300

LAM ţeava interioră PPH carcasă exterioară 

din inox mat

DN 60/100 –DN 110/160

LAC ţeava interioră

PPH/ carcasă exterioară 

din cupru

DN 60/100 – DN 110/160

Sistemul este perfect pentru coșul de fum din 

exterior. Îmbinare pieselor cu joncţiune conică.

COȘURI DE FUM DIN PLASTIC

SISTEME COACSIALE (AER-FUM)

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

Fabricat în Elveţia și Germania,
asamblat în Cehia
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LAS
Sistem de coșuri pentru cazane, 

care nu consumă aerul penru 

ardere din încăpere
PPH (transparent)

80–315 mm, 80/125–200/300 mm

Ţevi și piese formate din PPH solidă

cu diametre 80-315 mm, cu racorduri 87° 

cu diametre 60-250 mm și alte accesorii 

de echipament, destinate pentru conectărea

mai multe aparate la un coș comun

în interior. Îmbinare ţăvilor cu mufă

cu garnitura de etansare din EPDM.

AL
Sistemul coș de fum concentric, 

format din monostrat 

de aluminiu 

Sistemul coșului din aluminiu este alcătuit 

dintr-un monostrat AL1 și concentric AL2 tuburi 

solide de culoare albă și alte accesorii, ideale 

pentru gazele arse în interior. Îmbinare ţăvilor 

cu mufă cu garnitura de etansare din silicon.

AL1 - DN 80–100 mm

AL2 - DN 60/100–80/125 mm

CAS
Sistemul cosului de fum pentru cazane,

conectate prin cascadă
PPH (transparent)

DN 80–315 cu racorduri 45°, 87° DN 60–250mm

Ţevi și piese formate din PPH solidă
cu diametre 80-315 mm, cu racorduri 45°, 87°
cu diametre 60-250 mm și alte accesorii 
de echipament, destinate pentru conectare prin 
cascadă. Componentele sistemului CAS sunt conectate 
prin garnitura de etansare din EPDM.

ZUB
Accesorii echipament

Accesorii echipament pentru coș de fum 

(box-e neutralizatoare, elemente de fixare, 

revizii, pompa de drenaj condens etc.)

Certificat               0063-CPR-50906, 50907

Certificat               0036-CPR-9165 001

SISTEME PENTRU CONECTAREA DISPOZITIVE MULTIPLE

SISTEME SUPLIMENTARE

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

Fabricat în Elveţia și Germania,
asamblat în Cehia

NOU
 POSIBIL TUB   COAXIAL


