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Kolano renowacyjne to innowacyjne rozwiązanie w segmencie stalowych systemów kominowych.
Umożliwia montaż nowego systemu kominowego odprowadzającego spaliny od kotłów z zamkniętą
komorą spalania w istniejącym wkładzie stalowym (Ø100, Ø125, Ø130) bez konieczności jego
przebudowy.

Stosowane jest każdorazowo przy wymianie kotłów z palnikami atmosferycznymi na nowoczesne
i bezpieczne kotły z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).

Specjalna konstrukcja kolana umożliwia jego montaż bez konieczności demontażu stalowego
trójnika, a co za tym idzie kucia elementów murowanych.

Unikalnym rozwiązaniem kolana jest także podstawka o kształcie zapewniającym stabilne
podparcie kolana w odpowiednim miejscu, która dodatkowo przenosi ciężar całego systemu
spalinowego na trójnik istniejącego wkładu.

Do prawidłowego wprowadzenia pionowych rur spalinowych w istniejący wkład stalowy
i połączenia ich z kolanem służy obejma centrująco-montażowa.

Kolano renowacyjne sprzedawane jest w zestawie z obejmą centrująco-montażową.
Symbol kolana renowacyjnego z obejmą:
SX-TJN80KRO 
(średnica kolana: Ø80; odpowiednie dla wkładów stalowych Ø125, Ø130)
SX-TJN60KRO 
(średnica kolana: Ø60; odpowiednie dla wkładu stalowego Ø100)

Sugerowanym elementem dodatkowym jest łącznik kolana renowacyjnego. Element ten ułatwia
połączenie istniejącego trójnika z zamontowanym kolanem renowacyjnym z częścią koncentryczną
nowego systemu kominowego turbo od strony urządzenia grzewczego.

Symbol łącznika kolana renowacyjnego:
SX-TDN80LB 
(średnica łącznika: Ø80/125; odpowiedni dla wkładów stalowych Ø125, Ø130)
SX-TDN60LB 
(średnica łącznika: Ø60/100; odpowiedni dla wkładu stalowego Ø100)

CENNIK
KOLANA RENOWACYJNEGO

I ELEMENTÓW DODATKOWYCH

KOLANO RENOWACYJNE

nazwa elementu
kolano renowacyjne z obejmą 
centrująco-montażową

obejma centrująco-montażowa

łącznik kolana renowacyjnego

symbol

SX-TJN…KRO

SX-TJ…OBCM

SX-TDN…LB

Ø60

92,20

22,80

62,80

Ø80

106,20

23,40

74,70

Materiał: blacha nierdzewna 1.4301
Gwarancja producenta:  3 lata

Ceny w PLN, nie zawierają podatku VAT

W y r ó b  p o s i a d a  z n a k

Montaż  kolana przez odnogę istniejącego stalowego trójnika.

Stabilne podparcie dzięki specjalnej konstrukcji kolana.

Montaż rury spalinowej turbo za pomocą specjalnej obejmy
centrująco-montażowej.

Montaż opcjonalnego łącznika.


