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Meleg az otthonába
A kandalló növeli otthona kényelmét. Egy kandalló vagy cserépkályha tüze által kibocsátott 
hő kellemes és egészséges, főleg a téli hónapok alatt.

30 év garancia
Szakszerű kivitelezés és rendeltetésszerű használat mellett a Kéményrendszer Klassik 
béléscsöveire 30 év garanciát vállalunk koromégéssel szembeni ellenállásra és savállóságra.

30
év

Biztonság
A Wienerberger kéményrendszer - tekintettel a kerámia béléscsőrendszer egyedülállóan 
előnyös tulajdonságaira - amellett, hogy kiváló légtömörséget biztosít, a rendszer ellenáll 
a hősokknak és magas korrózió- és kopásállóságának köszönhetően hosszú élettartamú.

Energetikai teljesítmény
Minden energetikai szempontból gazdaságos ház lelke a hatékony fűtési rendszer, főleg 
ha az teljesíteni tudja a felhasználók jelenlegi és jövőbeli igényeit. A Wienerberger komplett 
kéményrendszer a Porotherm komplett falazati rendszerrel együtt garantálja az energetikailag 
hatékony otthont.

Ökológia
A fosszilis fűtőanyagoktól eltérően a megújuló energiaforrások, mint a fa vagy a pellet, 
járulékos üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül biztosítják a meleget.

Jelen és jövő
A Wienerberger Kéményrendszer Universal termékei az Ön aktuális és jövőbeli igényeit 
egyaránt szem előtt tartják. Tervezésének köszönhetően a választás szabadságát biztosítja a 
fűtőanyag kiválasztásánál is. Fűthet fával, földgázzal, pellettel vagy folyékony fűtőanyaggal is.

Függetlenség
Amennyiben úgy dönt, hogy a Wienerberger kéményrendszert építi be házába, megőrzi 
az otthona energetikai függetlenségét most és a jövőben is. Válassza azt a fűtési módot, 
amelyik a legjobban megfelel Önnek.

A ház lelke
Mindegyik házban van egy különleges hely, ahol a családtagok szívesen gyűlnek össze, hogy 
megosszák egymással élményeiket. Az otthon úgy az igazi, ha ott szeretteink kellemes és kényelmes 
környezetben élhetnek. Ennek a környezetnek a megteremtéséhez nagyban hozzájárulhatnak  
a Wienerberger csaknem 200 éve folyamatosan fejlesztett és korszerűsített megoldásai. 

Akár modern, akár klasszikus vagy hagyományos stílusú otthont épít, a Wienerberger komplett 
kéményrendszerrel szabadon dönthet, hogy mivel fűt: fával, pellettel, folyékony fűtőanyaggal vagy 
földgázzal. 

Nemzetközi szinten elismert minősége miatt a Németországban gyártott komplett kéményrendszer 
kiválóan alkalmazkodik a Wienerberger falazati megoldásaihoz, amelyeket kifejezetten időtálló 
házakhoz terveztek.

Megoldás kéményre

wienerberger.hu



A Wienerberger Kéményrendszer Universal termékei széles körben nyújta-
nak megoldást a családi házak égéstermék elvezető berendezéseinek 
kialakításához. 

A rendszer elemei Németországban készülnek. Nagyfokú biztonságot  
garantálnak valamennyi fűtőanyag esetén nyílt égésterű tüzelőberendezé-
sekhez. A rendszer nagy előnye a kevés számú komponens, az egyszerű 
összeépítés.

A Wienerberger Kéményrendszer Universal termékek főbb elemei a következők:

samott béléscső
kőzetgyapot csőszigetelés
köpenyelem (kerámiából, illetve betonból)

A kémény béléscsöve közvetlenül érintkezik az égéstermékekkel. Ilyen használati körülmények között a samottcső (1100 °C 
hőmérsékleten kiégetett agyag) a megfelelő működéshez szükséges minden tulajdonsággal rendelkezik:

ellenállás a savhatásnak
nagy hőállóság
légtömörség
hangszigetelés
tartósság
környezetbarát anyag
igazolt és ajánlott minőség hosszú használatra

A Wienerberger komplett kéményrendszer három változatban választható a belső kerámiacső átmérőjétől függően.   
Mind a három csőátmérőjű kéményrendszer elérhető kerámia és beton köpenyelemmel is.

1. A béléscsövek a keletkező, akár  
400 °C-os égési gázoknak is ellenállnak.

2. A kémény köpenyelemei és  
a samott béléscső közötti kőzetgyapot 
szigetelőréteg növeli az égés 
hatékonyságát és csökkenti  
a hőveszteséget. 

3. A tisztítónyílás-ajtó légmentesen 
zár, és a kéményseprő könnyen tudja 
kezelni.

4. A kondenzvíz elvezető- 
rendszerének jelenléte biztosítja  
a rugalmasságot a szilárd, folyékony 
vagy gáz halmazállapotú fűtőanyagok 
használatában.

5. A Wienerberger Kéményrendszer 
Universal minimális szintre csökkenti 
a béléscsövek és a köpenyelemek 
további vágásának szükségességét, és 
csökkenti az összeszerelési időt is.

Ideális az otthona számára

A kémény kerámia (samott) béléscsövének előnyei

Samott béléscső

25 cm magas 
köpenyelem

Kőzetgyapot 
szigetelés

1

2

3

4
5

A Wienerberger 
Kéményrendszer Universal 
termékcsalád előnyei

Modernek és univerzálisak, mivel 
mindenféle fűtőanyagtípushoz 
használhatóak és kielégítik 
mind a jelenlegi, mind a jövőbeli 
szükségleteket. 

Biztonságosak, mivel ellenállnak a 
hősokknak, légtömörek. 

Az 1100 °C-on kiégetett 
béléscsövek ellenállnak a tűznek is. 

Magas kopás- és a korrózió-
ellenállásuknak köszönhetően 
hosszú élettartamúak. 

Ellenállnak a klórtartalmú savaknak, 
gázoknak, oldószereknek és más 
hasonló anyagoknak. 

Nagy sűrűségük miatt jó hang-
szigetelők, csökkentik a zajt, amely 
a lakás belsejében terjedhet. 

A kerámia elemek újra-
hasznosíthatók. 

Több európai országban, több millió 
házban bizonyított minőség.

A kémény keresztmetszetének helyes méretezése nagyon fontos a Wienerberger Kéményrendszer Universal kémények 
megfelelő működéséhez. Ezt a feladatot a területen járatos szakembernek kell elvégeznie, aki - precíz hőtechnikai és 
hidraulikai számítások alapján - az érvényben lévő szabványoknak megfelelően meghatározza a keresztmetszetet.  
A kéményrendszer méretezése egy erre a célra alkalmazott szoftver segítségével történik, amely képes különböző működési 
feltételek szimulációjára, a felhasználandó fűtőberendezés paramétereit is figyelembe véve. 

A Wienerberger a Kesa-Aladin szoftverrel elvégzett szakszámítások alapján műszaki tanácsadással is igyekszik ügyfelei 
segítségére lenni a kéményrendszerek beszerzésében. További részletekért keresse fel a Wienerberger műszaki csapatát.
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A teljes rendszer alkotóelemei

Alkotóelemek 

1. Kerámia (vagy beton) köpenyelemek 

2. Kerámia (samott) béléscső

3. Kondenzvízgyűjtő

4. Kerámia (samott) béléscső a tisztítónyíláshoz

5. Kerámia (samott) tisztítónyílás fedő

6. Kerámia (samott) béléscső a füstcsőcsatlakozáshoz

7. Fém tisztítónyílás-ajtó

8. Kőzetgyapot béléscső-szigetelés

9. Kőzetgyapot hőszigetelő előlap (füstcsőcsatlakozásnál)

10. Kőzetgyapot szigetelőlap-tartó klipsz

11. Saválló béléscsőragasztó

12. Fedlap biztonsági habarcs

13. Beton fedlap

14. Fémtorkolat

15. Fémtorkolat PU ragasztó

16. Összeszerelési útmutató

Alap- és kiegészítő készletek

Műszaki sajátosságok

A Wienerberger Kéményrendszer Universal kémények magassági értelemben 
két alapcsomaggal érhetőek el. Az alapcsomagok 5, illetve 7 méteres kémények 
megépítésére elegendő komponenseket tartalmaznak.

Az ezektől eltérő magasságú kémények, illetve felső tisztítónyílás szükségessége 
esetén a kiegészítő készletek nyújtanak megoldást. Mind a hat alapcsomaghoz 
elérhető 0,25, illetve 0,5 m-es toldókészlet, valamint 0,5 m hosszú készlet a felső 
tisztítónyílás kialakításához.

Így 5 m-es magasságtól 0,25 m-es lépcsőben elérhető a szükséges kémény-
magasság.

A Wienerberger Kéményrendszer Universal teljes készletei tartalmazzák a 
beépítéshez szükséges összes alkotóelemet és tartozékot. Rendszer

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 16 B

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 18 B

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 20 B

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 16 C

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 18 C

Wienerberger 
Kéményrendszer  

Universal 20 C

Metszet

Béléscső átmérője 16 cm 18 cm 20 cm 16 cm 18 cm 20 cm

Köpeny  
keresztmetszete 32×32 cm 36×36 cm 36×36 cm 38,5×38,5 cm 38,5×38,5 cm 38,5×38,5 cm

Rendszer tömege 106 kg/m 107 kg/m 109 kg/m 106 kg/m 107 kg/m 109 kg/m
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Innováció közel 200 éve

A Wienerberger a legnagyobb kerámia fala-
zóelem-gyártó a világon és a legnagyobb 
európai homlokzatburkoló tégla és kerámia 
tetőcserépgyártó.

A Wienerberger Kéményrendszer Univer-
sal tagjai kiválóan kiegészítik az innovatív  
Porotherm falazati megoldásokat, a meleget, 
biztonságot és energetikai hatékonyságot 
biztosítva az otthonának. 

Wienerberger Zrt.

H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.
(1) 464-7030
info@wienerberger.hu
shop.wienerberger.hu
www.wienerberger.hu
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