Celková délka : cena obsahuje vše potřebné pro stavbu komína
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20.064,21.868,23.672,25.476,27.280,29.084,30.888,32.692,34.496,36.300,38.104,39.908,41.712,43.516,45.320,47.124,48.928,50.732,52.536,54.340,56.144,

Cena obsahuje :
Tvárnice , keramické vložky , vložka pro revizní dvířka ,
vložka pro napojení kouřovodu, kondenzační jímka , krycí
deska , revizní dvířka , větrací mřížka , komínové vyústění ,
lepidlo pro ker.vložky, kamnářský tmel, návod

Proč právě komín Wulkan C?
✔ můžete připojit jakýkoli spotřebič na libovolná
paliva. Rozhodli jste se vyměnit spotřebič za jiný
na jiné palivo? Wulkan C vyhoví všem typům paliv.
✔ komínový systém Wulkan C je unikátní plně
odvětrávaný systém s dostatečnou dimenzí a keramickou vložkou zajišťující dlouhou životnost.
✔ unikátní skandinávská technologie pemzobetonu a zkušenost tuhých zim umožnila vzniknout
komínovému systému Wulkan C bez nutnosti
použití izolantu. Získanou vzduchovou mezeru lze
použít pro přívod vzduchu!
✔ říká se, že v jednoduchosti je síla. U komínového systému Wulkan C nalezlo toto rčení dokonalé
uplatnění. Jednoduchá je nejen montáž, ale třeba
i jen objednání nového komína.
✔ nadstřešní část systému Wulkan C se skládá z
jednoduchých prefabrikovaných dílů (prstýnků),
které zajišťují dlouhou životnost. Žádné omítání,
obkládání, spárování…
✔ To vše za velmi dobrou cenu! Komínový systém
Wulkan je jednoduše výhodný!!!

Ceny jsou uvedeny bez DPH .
Palety se neúčtují .

Cena probarvených betonových nadstřešních
dílů/prstýnků/včetně keramických vložek
3.099,-Kč/bm

www.wulkan.cz

KOMÍNOVÝ SYSTÉM
ICOPAL WULKAN C

Komínový systém Icopal Wulkan C :
ceny platné od 1.4.2007

e-mail: objednavky@wulkan.cz
První 4 bm systému jsou zabaleny
ve START SADĚ včetně všech doplňků
potřebných pro stavbu komína.
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