FLEXIBILNÍ SPALINOVÝ SYSTÉM
pro plynové kondenzační kotle

www.renoflex.cz

je vysoce inovativní systém, který je schopen s pouhými 5*****
prvky efektivně vyřešit odvod spalin komínem pro všechny typy
plynových kondenzačních kotlů do 50 kW

minimální požadavky na přepravu

renoFLEX
je efektivní a cenově příznivou
alternativou ke klasickým pevným
i flexibilním systémům odvodům
spalin, kterou lze například s výhodou
instalovat do původních vložek
postupně rušených atmosférických
kotlů a minimalizovat tak nutné
stavební úpravy.

Flexibilní trubka DN80

je společná pro obě varianty
připojovacích desek a je nabízena
buď v metráži dle požadavku
zákazníka nebo za zvýhodněnou
cenu v cívkách délky 80 m.

výhodné balení 80 m

nejrychlejší spalinový systém na světě
snadné napojení

rychlá instalace

protahovací přípravek
ZDARMA*

renoSET

připojovací deska
DN60/100-80

v sobě integruje komínovou zděř
s krycím plechem, patní koleno
a adaptér pro připojení flexibilní
trubky DN80. Je určena pro
připojení všech kondenzačních
kotlů se standardním vyústěním
DN 60 (B) nebo DN 60/100 (C)

UV stabilní materiál

je kompletní sada prvků pro profesionální instalaci systému renoFLEX do komínového tělesa

připojovací deska
DN80/125-80

v sobě integruje komínovou zděř
s krycím plechem, patní koleno
a adaptér pro připojení flexibilní
trubky DN80. Jeurčena pro
připojení všech kondenzačních
kotlů se standardním vyústěním
DN80 (B) nebo DN80/125 (C)

komínový poklop DN80

je společný pro obě varianty
připojovacích desek a zajištuje
UV stabilní vyústění kouřovodu
na komíně a přívod vzduchu pro
spalování, popřípadě odvětrání
komína. Součástí poklopu je
adaptér pro zavěšení flexibilní
trubky DN80

distanční objímky DN80

(5 ks v sadě) jsou společné pro
obě varianty připojovacích
desek a slouží k vymezení vedení
flexibilního odvodu spalin do délky
14 m komínovým tělesem

Zvýhodněná cena
flexibilní trubky

1 met

r

250 K
č
bez D

PH

Ceník
Obj. č.

doporučené ceny

cena za 1 m

52100546

Renoset 60/100-80

2 999 Kč

52100547

Renoset 80/125-80

2 999 Kč

52104614

Renoflex DN80-1 m

299 Kč

299 Kč

52104611

Renoflex DN80-13 m

3 499 Kč

269 Kč

52104613

Renoflex DN80-80 m

19 999 Kč

250 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH
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