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je vysoko inovatívny systém, ktorý je schopný len s 5*****
komponentmi efektívne vyriešiť odvod spalín komínom
pre všetky typy plynových kondenzačných kotlov do 50 kW

minimálne požiadavky na prepravu

renoFLEX
je efektívnou a cenovo priaznivou
alternatívou ku klasickým pevným
aj ﬂexibilným systémom odvodov
spalín, ktorú je napríklad možné
s výhodou inštalovať do pôvodných
vložiek postupne rušených
atmosférických kotlov a minimalizovať
tak nutné stavebné úpravy.

Flexibilná rúra DN80
je spoločná pre obidve varianty
pripojovacích dosiek a je ponúkaná
buď v metráži podľa požiadavky
zákazníka alebo za zvýhodnenú
cenu v kotúčoch dĺžky 80 m.

výhodné balenie 80 m

najrýchlejší spalinový systém na svete
jednoduché napojenie

rýchla inštalácia

preťahovací nástroj
ZDARMA*

renoSET

UV stabilný materiál

je kompletná sada komponentov pre profesionálnu inštaláciu systému renoFLEX do komínového telesa

pripojovacia doska
DN60/100-80

pripojovacia doska
DN80/125-80

v sebe integruje komínový
zder s krycím plechom,
pätné koleno a adaptér pre
pripojenie ﬂexibilnej rúry
DN80. Je určená pre pripojenie
všetkých kondenzačných kotlov
so štandardným vyústením
DN60 (B) alebo DN60/100 (C)

v sebe integruje komínový
zder s krycím plechom,
pätné koleno a adaptér pre
pripojenie ﬂexibilnej rúry
DN80. Je určená pre pripojenie
všetkých kondenzačných kotlov
so štandardným vyústením
DN80 (B) alebo DN80/125 (C)

komínový poklop DN80

distančné objímky DN80

je spoločný pro obidve varianty
pripojovacích dosiek a zaisťuje
UV stabilné vyústenie dymovodu
na komíne a prívod vzduchu pre
spaľovanie, poprípade odvetranie
komína. Súčasťou poklopu je
adaptér pre zavesenie ﬂexibilnej
rúry DN80

(5 ks v sade) sú spoločné pre
obidve varianty pripojovacích
dosiek a slúžia k vymedzeniu
vedenia ﬂexibilného odvodu spalín
do dĺžky 14 m komínovým telesom

Zvýhodnená cena
ﬂexibilnej rúry*

1 met

er

9€
bez D

Cenník
Obj. č.

odporúčané ceny

cena za 1 m

poznámka
ka

52100546

Renoset 60/100-80

111 €

odmena

2l

52100547

Renoset 80/125-80

111 €

odmena

2l

52104614

Renoﬂex DN80-1 m

11 €

11 €

52104611

Renoﬂex DN80-13 m

129 €

10 €

52104613

Renoﬂex DN80-80 m

739 €

9€

Uvedené ceny sú bez DPH

Brilon a.s., Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava
www.brilon.sk

*pri odbere cievky 80 m

ZDARMA*

preťahovací prípravok

PH

*preťahovací prípravok ZDARMA (obj. č. 52104618)

