Oplechovanie komína,
ktoré zvládne každy?

Jednoduché oplechovanie systémom Kominflex
Systém Kominflex je rýchly, jednoduchý a bezpečný. Je navrhnutý tak, aby jeho
montáž zvládol bežný remeselník bez špeciálnych strojov a náradia.
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Oplechovanie komína systémom Kominflex

Systém Kominflex
Systém KOMINFLEX je jednoduchý, univerzálny a spoľahlivý systém lemovania komína. Kominflex je
navrhnutý tak, aby jeho montáž zvládol bežný remeselník bez špeciálnych strojov a náradia. Základ
oplechovania tvorí predné a zadné lemovanie, ktoré presne do seba zapadá. Prvky oplechovania sú
navrhnuté a vyrobené tak, aby jednotlivé časti lemovania tesne spájali komín so strešnou krytinou.
Oplechovanie komína systémom Kominflex sa používa pre šírky komína od 26 cm do 118 cm a pre dĺžky
komína do 100 cm. Pre atypické dĺžky komína je k dispozícií dodatočný predlžovací modul. Kominflex je
univerzálny systém lemovania komína, pre sklony striech od 10 do 60° a pre všetky typy štandardných
strešných krytín (škridľa, profilovaná plechová krytina, trapéz, strešná šablóna, asfaltový šindeľ, plastový
šindeľ, falcovaná krytina,...)

Materiál a farba
Oplechovanie je dostupné v pozinkovanom,
hliníkovom, medenom a titánzinkovom
prevedení. Pozinkované a hliníkové plechy sú k
dispozícii v piatich obľúbených farbách a to v
lesklom aj matnom prevedení:
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Typ strešnej krytiny:
OKP
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Plochá strešná krytina

Profilovaná strešná
krytina s výškou
profilu do 45 mm

Vysokoprofilovaná
strešná krytina s výškou
profilu od 45 do 90 mm

Falcovaná krytina
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Výhody oplechovania komína systémom Kominflex

Jednoduchá
montáž
Montážny systém sa
skladá z dvoch do seba
zapadajúcich prvkov

Rýchla montáž

Bezpečnosť

Univerzálnosť

Estetický vzhľad

Montážny systém
výrazne skracuje čas
potrebný na
oplechovanie komína

Prvky oplechovania
majú kvalitné strojom
falcované spoje

Škridle, falcované
krytiny, profilované
krytiny, ploché krytiny,
šindel...

K dispoziícií v piatich
obľúbených farbách a
to v lesklom aj matnom
prevedení

Podľa sklonu
strechy sa
vyrába v
troch
základných
prevedeniach
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Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás!

+421 905 722 430
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Firma PorTec s.r.o. si vyhradzuje právo vykonáva zmeny technických parametrov a
špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia
a nezodpovedá za prípadne tla ové chyby.

PorTec, s.r.o.,
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