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SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM 
KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW
takich jak: gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa stałe. Zarówno  
dla otwartych kominków, jak i dla kotłów atmosferycznych bez konieczności uwzględ-
niania temperatury gazów wylotowych.

SCHIEDEL 
RONDO PLUS

to komin, który spełnia  
wszystkie wymogi  
nowoczesnych  
systemów kominowych 

WYSOKIE WYMAGANIA POŻAROWE
Komin z racji swej funkcji jest jedną z najbardziej eksploatowanych części domu - 
musi być stabilny, odporny na wysoką temperaturę, kondensat i pożar.  W przypadku 
pożaru sadzy temperatura na zewnętrznej powierzchni komina nie może przekro-
czyć 100 °C. Natomiast przy pożarze budynku konstrukcja komina powinna ograni-
czyć rozprzestrzenianie się ognia na inne kondygnacje przez 60 minut.

SCHIEDEL RONDO PLUS
uniwersalny system kominowy



Schiedel Sp. z o.o. Centrala
ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
tel. (77) 455 59 49,    fax (77) 455 59 47
Dział sprzedaży: tel. (77) 456 83 10
 fax (77) 456 93 49
Dział techniczny: tel. (77) 456 83 11

www.schiedel.pl

Schiedel Sp. z o.o. 
Biuro Handlowe Północ, Zakład II 
ul. Małgorzatowo 3c
87-162 Lubicz Dolny
Dział sprzedaży: tel. (56) 674 48 20
 fax (56) 674 48 21
Dział techniczny: tel. (56) 674 48 25

ZAPRAWA MONTAŻOWA
Przeznaczona jest do łączenia pusta-
ków kominowych z keramzytobetonu.

Dla zapewnienia sztywności przejścia dachowe-
go, a jednocześnie oddzielenia komina od kon-
strukcji dachu możemy zastosować systemowe 
uchwyty kominowe.

UCHWYT KOMINOWY

DASZKI KOMINOWE

Służą jako zabezpieczenie wewnętrznego prze-
wodu kominowego przed opadami deszczu. 
Daszki kominowe GRAND oferowane są w 2 
typach materiałowych (miedź i stal szlachetna) 
oraz 3 typach wymiarowych (43 x 50, 43 x 66  
i 43 x 80 cm), co zapewnia uniwersalność ich sto-
sowania przy różnego rodzaju kominach. Daszek 
jest estetyczny, ma atrakcyjny kształt i nie tworzy 
oporu dla wiatru.

ADAPTER 
Do podłączania urządzeń grzew-
czych zaleca się stosowanie sys-
temowego rozwiązania - adaptera 
przejściowego Schiedel.

Pakiet startowy Schiedel Rondo Plus to praktyczne rozwiązanie logistycz-
ne na rynku. W ten sposób klient otrzymuje zestaw wszystkich podstawowych 
elementów potrzebnych do wybudowania pierwszych metrów komina. Pozostała 
ilość elementów potrzebna do osiągnięcia konkretnej wysokości komina dostar-
czana jest wg indywidualnego zamówienia.

AKCESORIA:
Rodzaj komina średn.

w cm
wym. zewn.

w cm (a x b)
waga komina
w kg/1 mb

numer
artykułu

12 32 x 32 78 2020012

14 32 x 32 80 2020014

16 32 x 32 81 2020016

18 36 x 36 90 2020018

20 36 x 36 92 2020020

25 48 x 48 153 2020025

14+W 46 x 32 111 2021014

16+W 46 x 32 112 2021016

18+W 50 x 36 120 2021018

20+W 50 x 36 121 2021020

25+W 62 x 48 185 2021025

2 x 16 59 x 32 142 2021616

2 x 18 67 x 36 150 2021818

2 x 20 67 x 36 155 2022020

20+18 67 x 36 153 2022018

18+14 64 x 36 168 2021814

18+16 64 x 36 170 2021816

20+14 64 x 36 172 2022014

20+16 64 x 36 174 2022016

KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY

Państwa Partner:

SCHIEDEL RONDO PLUS
oferta handlowa



www.schiedel.pl

SCHIEDEL RONDO PLUS
Uniwersalny system kominowy  
do wszystkich rodzajów paliw

Part of the MONIER GROUP



SCHIEDEL RONDO PLUS
Stale rosnące koszty energii powodują konieczność lepszej izolacji domu. 
Schiedel  Rondo Plus, trójwarstwowy izolowany komin z przewietrze-
niem jest w stanie spełnić najwyższe wymagania nowoczesnych kotłów.

Aktualnie stosowane rozwiązania w technice odprowadzania spalin wy-
rażone w postaci innowacyjnych produktów firmy Schiedel zmierzają 
do oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią. 

SCHIEDEL POMAGA OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
to wyzwanie na dziś i jutro.
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To komin, który spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom 
kominowym: szybko wytwarza dobry ciąg, jest odporny na agresywny kondensat  
i działanie wysokich temperatur. 
Produkowany jest z seryjnie, dokładnie do siebie dopasowanych elementów. 
Przemyślana konstrukcja zapewnia szybki i prosty montaż. 

Stożek komina i pierścień centrujący

Kanały przewietrzające odprowadzające wilgoć

Pustaki z kanałami przewietrzającymi są elementami z betonu lekkiego,  
nadającymi się bezpośrednio do otynkowania

Rury wewnętrzne z wysokouszlachetnionej ceramiki są odporne na zmiany temperatur  
i kondensat; mają złącza „na zakładkę”(łączone na kit kwasoodporny) dla utrzymania  
maksymalnej stabilności i szczelności

Trwała warstwa izolacyjna z wełny mineralnej z wyprofilowaniem w kształcie klinów,  
umożliwiająca dopasowanie do wewnętrznej rury oraz pustaka betonowego

Przyłącze spalin

Drzwiczki z aluminium niewymagające konserwacji, posiadają warstwę izolacyjną

Kratka przewietrzająca

Kanał wentylacyjny
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SCHIEDEL RONDO PLUS
system kominowy z zaletami

n	 odporny na działanie kondensatu

n	 odporny na pożar sadzy

n	 odporne na korozję 

 aluminiowe drzwiczki rewizyjne

n	 łatwy w montażu

n	 zajmujący mało powierzchni

n	 zakres temperatur 60 °C - 600 °C

n	 z systemem przewietrzania

n	 izolowany - wełna mineralna 

 dostosowana do przekroju  

n	 lekkie pustaki zewnętrzne

n	 możliwość współpracy  

 ze wszystkimi rodzajami paliw

n	 możliwość zastosowania  

 przyłącza spalin 45°

n	 możliwość dobudowania  

 przy zewnętrznej ścianie  

 budynku

n	 dostępny w średnicach  

 ø 12 ÷ ø 40

n	 odporność ogniowa 60 minut

n	 rury wewnętrzne  

 o zwiększonej 

 wytrzymałości na korozję

n	 zgodny z normami  

 EN 13063 - 1:2005 + A1:2007 

 i EN 13063 - 2:2005

n	 system oznakowany CE 

n	 30 lat gwarancji 4



PRZEWIETRZENIE ZAPOBIEGA  
SZKODOM SPOWODOWANYM WILGOCIĄ
Przewietrzenie to najpewniejszy sposób zapobiegania osadzaniu się wilgoci. 
Izolowany komin z przewietrzeniem Schiedel Rondo Plus jest spraw-
dzoną konstrukcją, która gwarantuje optymalne działanie warstwy izolacyjnej.

WILGOĆ W KOMINIE
Przy spalaniu gazu ziemnego, oleju opałowego i innych paliw powstaje duża ilość pary wodnej, która powinna 
być odprowadzona wraz ze spalinami do atmosfery. W drodze od paleniska do wylotu spaliny ochładzają się, 
na skutek czego na wewnętrznych ściankach komina powstaje wilgoć. Wilgoć ta w reakcji ze związkami siarki 
tworzy agresywny kondensat.

Ochładzanie się spalin w kominie zależy od:  

n	 izolacji komina

n	 wysokości 

n	 prędkości przepływu

BUDOWA TRÓJWARSTWOWA

n Rura ceramiczna
 odporna na wysoką temperaturę oraz częste 
 zmiany temperatur,  kwasoodporna, o dużej  
 gęstości oraz wytrzymałości.

n Warstwa izolacyjna
 gwarantująca wysoką izolację cieplną komina.  
 Klinowe nacięcia mat z wełny mineralnej uła- 
 twiają montaż i zapewniają pełne przyleganie  
 do rury ceramicznej.

n Pustak zewnętrzny
 z betonu lekkiego gwarantuje bezproblemowy  
 i szybki montaż.

SCHIEDEL RONDO PLUS
komin izolowany z przewietrzeniem


