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MULTI PREFA
prefabrikované lité
systémové šachty

Individuální
řešení projektů

...pro každý projekt vhodný
prefabrikovaný šachtový systém

www.stavby-kominy.cz

MULTIfunkční PREFAbrikovaná šachta
s požární odolností LA90

MULTI PREFA

Hlavní využití liaporbetonové lité šachty MULTI PREFA:
• pro prefabrikované komíny s keramickou, nerezovou
nebo polypropylénovou komínovou vložkou
• pro odvod spalin od všech druhů spotřebičů
a pro moderní vytápěcí technologie včetně kondenzace a kogenerace
Nové technologie komínových systémů: jedinečné v kvalitě a spolehlivosti !
Další možné použití prefabrikované šachty MULTI PREFA :
• větrání • rozvody solárních systémů
• elektrorozvody • instalatérské a jiné technologické rozvody
Tloušťka stěny: 60 mm
Délka prvků: převážně 3000 až 6000 mm
Veškeré technologické otvory dle potřeby projektu a statických možností
1- průduchová šachta

2 / 3 a více průduchová šachta

vnější rozměry:
260 x 260 mm
360 x 360 mm
400 x 400 mm
450 x 450 mm
480 x 480 mm
550 x 550 mm

vnější rozměry:
400 x max. 800 mm
450 x max. 900 mm
480 x max. 960 mm
550 x max. 1100 mm

Finální povrchová úprava s možností úpravy nadstřešní části
Několik variant úprav nadstřešní části komínuz naší nabídky.
Nadčasový,
odolný
a atraktivní
design
barva/putz-červená

barva/putz- okrová

barva/putz- šedá

barva/putz- bílá

Provedeme povrchovou úpravu
nadstřešní části také dle vašeho
projektu nebo návrhu.
pásek cihla červená

pásek cihla hnědá

pásek cihla břidlice

Zvláštní úkoly vyžadují speciální řešení.
Vaše požadavky jsou naším motivem.

PLeWA

Prefabrikovaný komín v délkách od 3 do 6 m

Všechno do sebe zapadá:
• projektová i individuální produkce
• včasné dodání a montáž
• individuální zaškolení pro montáže

Vyrobeno a vystrojeno ve výrobním závodě.
Sestaveno na stavbě za méně než 2 hodiny!
Tento systém nabízí prefabrikované komponenty
až do délky 6 metrů.
Celková výška šachty až 30 m !!!
Vysoká bezpečnost za nejlepší cenu.
Plášt šachty je vzduchotěsný a plně splňuje BLOWER-DOOR test.
Využití je velmi vhodné pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.

VÁŠ PROJEKT V NEJLEPŠÍCH RUKÁCH
Naši odborníci se hlouběji zapojí do vašeho projektu a přinesou
řešení namísto otazníků.
Plánujeme pro vás zdarma a bez závazků, ale se závaznými výsledky.
Firma PLEWA - průkopník v průmyslu stavebních materiálů.
Jako první začala firma uplatňovat specificky tvarované
keramické komínové vložky.
Více než 140 let úspěšně na trhu.
Firma PLEWA patentovala jako první konstrukci třísložkového komínu
z vnitřní keramické vložky, izolace a tělesa komínu.
Dodnes je třísložkový systém nejrozšířenějším systémem
odvodu spalin od tepelných spotřebičů.
Patenty PLEWA jsou ještě dnes základem pro budoucí komínové technologie.
Výrobní kooperace v Rakousku a také České republice.
Prefabrikované šachtové systémy MULTI PREFA pro firmu PLEWA
vyrábí výhradně firma STAVBY-KOMÍNY s.r.o. v České republice.
S námi si můžete být jisti že získáte originální patentovaný produkt.

PLeWA

směr
PLZEŇ

Schwandorf

Dehtín

Fürth im Wald

KLARDORF

směr
NEPOMUK

Cham

Čertovka

Plánice

směr
DOMAŽLICE
(SRN)

Regensburg

směr
ŽELEZNÁ RUDA
(SRN)

směr
HORAŽĎOVICE
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