
Otthonunk melege, csalódunk biztonsága, 

kényelme elsődleges szempontok lakóhelyünk 

kialakításakor. A jól szigetelő  falazat és a 

klasszikus, vagy éppen a legkorszerűbb fű tési 

mód, berendezés kiválasztása nem egyszer ű  
feladat. Mindezen kívül gondolnunk kell a ve-

lük szerves egységet alkotó,jó min őségű, célját 

hosszú távon megbízhatóan és gazdaságosan 

szolgáló kéményrendszer alkalmazásá- 

ra. A samott-csöves kéményrendsze- 

reink - szervesen illeszkedve a Leler 

- termékválasztékba - a természetes 

alapanyagok legkorszerűbb techno- 
ő  lógiákkal történ ő  felhasználásával 

biztosítják a megérdemelt komfortot. 

í 

J 

Komplett rendszer 

A Leier kemenyek tervezese soran gondosan ugyeltek a fej 
lesztők arra, hogy mind a négy típus esetében komplett rend- um Egyszerű, gyors építhetőség 

Rendszereink fobb elemeinek magassaga 33 cm igy 3 db bol 
 gyorsan felépithető  egy méter kémény. Az egyszer ű  építhe- 

szert tudjunk kínálni az építtetők számára és ezzel nagyon tőséget biztosítják a szinte épít őkocka-szerűen egymáshoz 
sok kellemetlenségtő l óvjuk meg Onöket. illeszthető  elemek, ill. minden kéményünkhöz biztosított, il- 

lusztrált beépítési útmutarónk. 

LP 	
Megoldás minden tüzelési módra 

A Leier kémények típusválasztékát úgy alakítottuk ki, hogy 

'j mindenfajta tüzelöariyaghoz mindenki megtalálja a neki leg-
megfelelőbb megoldást. Kéményrendszereink közül választ-

hat fatüzeléshez, vegyestüzeléshez, gázf ű téshez vagy olajfű -

téshez illetve a bioenergiával való tüzeléshez kéményt. 

T 	Természetes anyagokból készül 

A természet adta anyagokat felhasználva terveztük kémény-
rendszercinket. A jó h őszigetelésót biztosító agyag golyók, 
valamint agyagból égetett samottcsövek, vagy ásványi anya-
gokból nyert h őszigeteléseink a hagyományok tiszteletét 
tükrözik, melyeknek a legkorszer űbb gyártástechnológiával 
való ötvözése együtt jelentenek természetes és egyben m ű -
szakilag tökéletes megoldást. 

Megbizhatóság 

Kéményeink a fejlesztéseknek, alkalmazott anyagoknak kö-

szönhetően a legmostohább körülmények között is észrevét-
lenül ős megbízhatóan m űködnek. Kéményrendszereinknél 

társaságunk 33 év garanciát vállal azok kiégés-biztonságára 
és savállóságára. A kéményeink valós élettartama ennek akár 

a dupláját is elérheti. 

Egy kéménytest alkalmazásával több tüzelési mód 

Magyarországon csak a Leier kéményrendszerek nyújtanak 

olyan nagyfokú tervező i, kivitelező i szabadságot, amely 
biztosítja hogy egy kéménytestberi variálni lehessen a zárt 
égéster ű  tüzel őberendezéshez alkalmas rendszert az egyéb 
tüzelési móddal. 

í 	Kombinálhatóság szellőzéssel 

I 	.. 	Kéményrendszereink biztosítják, hogy a szell őzős köpeny- 

elemeink választásával a lakóterünk gravitációs, mesterséges 

szellőztetését megoldjuk. A szell őzőkürtő  egyúttal alkalmas 

különböző  technológiai- ős egyéb vezetékek (mint TV-ká-

bel, riasztóvezeték, stb), akár utólagos, födémbontás nélküli 
elhelyezésére. 

r 	Nedvessegre, savra ellenállóság 

A Leier kéményrendszerek,,lelke"a németországi Hart Keramik 
által gyártott béléscső . A német hagyományoknak megfele-
lően nagyon magas min őségi színvonalon készült samott cs ő  
garantáltan képes több évtizedig ís ellenállni a kömény üze-  
melése során keletkez ő, elő forduló káros folyamatoknak. 

Mind a négy Leier kémény típus háromhéjas rendszer, melyben a héjak a következ ők: 
A külső  rész a szerkezet vázát alkotó köriny űbeton köpenyelem, a belső  rész a füstgáz elvezetést szolgáló, magas h ő fok-
nak és a savaknak ellenálló samott béléscső . A kéményrendszerek közötti különbség a harmadik héjazatnál mutatkozik meg. 
A Leier ECO és a Leier TURBO kéménynél ez a héjazat a légbevezet ő  járat, ezen keresztül jut a kéményre kötött zárt égéster ű  
tözel őberendezésekhez az égéshez szükséges levegő. A Leier LK kéményekriél ez a héjazat egy zárt levegőoszlop, amely biztosítja 
a rendszer hőszigetelését. A Leier LSK kémény héjazatát a legalább 3 cm vastag ásványgyapot csőhéj adja, amely garantálja a 
rendszer kiváló szigetelését. 


