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Otthonunk melege, csalcJdunk biztonsOga, 

kényelme elsOdleges szempontok lakOhe/yunk 

kialakitOsakor. A JO1 szigete/O falazat és a 

klasszikus, vagy éppen a IegkorszerUbb fOtési 

mOd, berendezés kivOlasztOsa nem egyszerü 

feladat. Mindezen kIvül gondolnunk kella ye-

iük szerves egységetolkotO,jO minöségii, ce/jOt 

hosszO tOvon megbIzhatOan és gazdasOgosan 

szoIgOiO kéményrendszer alka/mazOsO- 

ra. A samott-csöves kéményrendsze- 

reink - szervesen ii/eszkedve a Leier 

11I - term ékvOlasztékba - a természetes 

alapanyagok IegkorszerQbb techno- 

' iOgiOkkal rörténO fe/h asznOlOsOval 

biztosItjOk a megérdemelt komfortot. 
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Komplettrendszer 
A Leier kemenyek tervezése során gondosan ugyeltek a fej-
lesztäk arra, hogy mind a negy tipus esetében komplett rend-
szert tudjunk kinálni az épittetOk számára és ezzel nagyon 
sok kellemetlensegtOl Ovjuk meg OnOket. 

ITI Megoldás minden tüzelési módra 
A Leier kémények tipusvãlasztékát igy alakitottuk ki, hogy 

1 J mindenfajta tuzelOanyaghoz mindenki megtalãlja a neki leg- 
megfelelObb megoldast. Keményrendszereink közül választ-
hat fatuzeléshez, vegyestuzeleshez, gazfüteshez vagy olajfü-
téshez illetve a bioenerqiával valO tüzeléshez kéményt. 

Nedvessegre, savra ellenállóság 
A Leier keményrendszerek,,lelke"a nèmetorszgi Hart Keramik 

J által gyartott béléscsO. A német hagyomànyoknak megfele-
lOen nagyon magas mindsegi szinvonalon kEszult samott csO 
garantáltan képes tObb évtizedig is ellenãllni a kémény iize-
melése során keletkezO, elöfordulO käros folyamatoknak. 
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Természetes anyagokból készül 

• 	A természet adta anyagokat felhasznMva terveztük kémény- 

U_J rendszereinket. A Jo hOszigetetésOt biztosItó agyag golyók, 
valamint agyagbol egetett samottcsOvek, vagy svânyi anya-
gokbOl nyert hOszigetelOseink a hagyoményok tiszteletét 
tukrözik, melyeknek a legkorszerébb gyártãstech nologiaval 
való ätvözése egyUtt Jelentenek természetes es egyben mu-
szakilag tOkéletes megoldast. 

Egyszerü, gyors epIthetaseg 
Rendszereinkföbb elemeinek magassága 33cm, igy 3 db-bOl 
gyorsan felépitheto egy meter kCmOny. Az egyszerCJ épthe-
toseget biztositják a szinte épitOkocka-szerien egymáshoz 
illeszthetO elemek, ill. minden kéményünkhaz biztositott il-
lusztrált beépitési étmutatOnk. 

Megbizhatóság 
Kéményeink a fejleszteseknek, alkalmazott anyagoknak kO-
szOnhetoen a legmostohabb karulmények käzätt is észrevét-
lenél és megbizhatOan müködnek. Kemenyrendszereinknél 
tarsaságunk 33 év garanciát vállal azok kieges-biztonsagara 
és savallOsagara. A kemenyeink valOs élettartama ennek akár 
a duplaját is elCrheti. 

Egy kémenytest alkalmazásával több tüzelési mod 
Magyarországon csak a Leier kéményrendszerek nyüJtanK 
olyan nagyfokU tervezói, kivitelezOi szabadságot, ame,' 
biztositja hogy egy k6m6nyte5tben variãlni lehessen a zat 
egésterü tüzelOberendezeshez a Ikalmas rendszert az egyéb 
tüzelési mOddal. 
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Kombinalhatosag sz&Iözéssel I_ J Kéményrendszereink biztostják, hogy a szellOzOs kapeny-
elemeink választásával a lakóterünk gravilációs, mesterséges 
szellöztetCsét megoldjuk. A szellCzCkürtO együttal alkalmas 
kulonbozO technolOgiai- és egyéb vezetékek (mint TV-kã-
bel, riasztOvezeték, stb), akár utolagos, fodémbontas nélkuli 
elhelyezésére. 

Mind a négy Leier kémény tipus hãromhéjas rendszer, melyben a héjak a kOvetkezök: 

A küisö rész a szerkezet vázát alkotO kannyübeton kopenyelem, a belsO rész a fustgãz elvezetést szolgãló, magas hãfok-

nak és a savaknak ellenãlló samott béléscsb. A kéményrendszerek közOtti ku!anbség a Iiarmadik héjazatnál mutatkozik meg. 

A Leier ECO és a Leler TURBO kéménynél ez a héjazat a Iégbevezeto jOrat, ezen keresztül jut a kémértyre kOtött zárt égésterü 

tOzeloberendezésekhez az égéshez szükséges Ievego. A Leler LK kéményeknél ez a héjazat egy zOrrlevegOoszlop, amely biztositja 

a rendszer höszigetelését. A Leier LSK kémény héjazatát a legalább 3 cm vastag äsványgyapot csöhéj adja, amely garantálja a 

rendszer kiválO szigetelését. 


