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Kéményrendszereink 3 féle köpenytéglából építhet őek, melyek egyedi kialakítást és gazdaságos megoldásokat tesznek lehet ővé. 

A legkisebb helyigény ű , leggyakrabban hasz-

nált köpenyelem. Nappaliban épített cserép-

kályha és kandalló számára ideális megoldás. 

Minden más tüzeloborendezéshez is alkal-

mazható. 

Szellőzöjárattal kiegészitett köpenyelem. Ha 

o kémény olyan helyiségen halad keresztül 

melyben szcll őzés szükséges, ezt a zell őzó-
kürtővel megoldhatjuk. Ezzel a lehetőséggel 

elöre tervezve az épület egyedi kialakítása 

lehetséges. Pl.: mellékhelység szellőztetése, 

konyhai pára/szagelszívó kivezetése. Egyéb 

segítséget is nyújthat a szellöz őkürtő, p1. bár-

milyen, az épületben függ ő legesen elosztani 

vagy elvezetni kívánt technológiai kábelt elve-

zethetünk benne. 

A kétkürtös kémény szell őzővel Ott népszer ű , 

ahol az épületben eltérő  tüzelőanyaggal üze-

melő  két fútöherendezés készül. Ilyen esetek-

ben nincs szükség két külbnálló kémény épí-

tésére, hanem egyszeri kivitelezéssel, gyorsan 

meg lehet oldani az égéstermékek elvezetését. 

A dupla köpeny alkalmazásával kizárhatók a két 

önálló kéménytest egymás melletti felépítése 

esetén gyakran felmerül ő, zavaró technológiai 

repedések kialakulása. A két kürt ő  közt kialaki-

tásra kerül ő  szellőző  a fent bemutatott előnyö-

ket ez esetben is biztosítja. 
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