Szolgáltatásaink:
Szaktanácsadás • kéményméretezés • szállításszervezés

Köpenytégla típusaink és külméretük:

Egykűrtős kémény
40x40x33 cm

Egykűrtős
kémény szellőzővel
40x60x33 cm

Szállítási programunk:
160-180-200mm belső átmérőben

Kémény típusaink:

Bakonytherm
Plusz BTP
A kerámia köpeny tégla
és a samott cső közötti ásványgyapot paplannal hőszigeteljük a kéményt és kiszellőztetjük a szigetelő réteget.

Bakonytherm
Klasszik BTK
Kerámia köpeny tégla és a
samott cső közötti zárt levegő
oszloppal hőszigeteljük a
kéményt.

Bakonytherm
Klasszik BTK

Bakonytherm
Plusz BTP

Alkalmas:
- magas füstgáz
hőmérsékletű fűtőberendezésekhez,
épületen belül építve:
- tartalék kéménynek
- vegyes tüzelésű
kazánokhoz
- kandallókhoz

Alkalmas:
- vegyes tüzelésű
kazánokhoz
- nyílt égésterű gázkazánokhoz
- olajkazánokhoz
- pellet és faelgázosító
kazánokhoz
- cserépkályhákhoz
- kandallókhoz

Az építés során a kerámia
köpeny és a samott cső körül
kialakuló zárt levegő oszloppal
szigeteljük a kéményt

A BTP kémény esetében a
samott cső oszlopot ásványgyapot hőszigeteléssel vesszük
körül, és ezzel a műszaki megoldással fokozott hőszigetelés
jön létre

Családi házak esetében a BTP kémény alkalmazása tüzelőanyag váltást tesz lehetővé új
kémény építése nélkül!

Pápateszéri Téglaipari Kft.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
Tel./fax: +36-89/352-152
Tel.: +36-20/415-45-76
E-mail: kemeny@bakonytherm.hu,
ertekesites@bakonytherm.hu
www.bakonytherm-tegla.hu

70 év gyártási tapasztalatára alapozott,
Bakonytherm termékcsalád legújabb terméke:

kéményrendszerek

30 ÉV GARANCIÁVAL
A PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT-TŐL

Kerámia, kerámia és
harmadszor is kerámia...
A fenti hármas szlogen, méltán lehet a Bakonytherm
Kéményrendszer igazi ismérve! Mondjuk mindezt ezért,
mert a modern fűtőberendezések működése során a
kéményekben keletkező nedves és savas környezetnek
leginkább ellenálló kerámia és samott anyagokat, tudatosan és nagyarányban alkalmazzuk Bakonytherm Kéményrendszereinknél.
Az építőanyag piacon Európában és Magyarországon ismert kéményrendszerekkel összehasonlítva, fejlesztéseink eredményeként, a Bakonytherm Kéményrendszerek,
komoly műszaki tartalombéli és alkalmazási előnyt képviselnek. Ezek az újdonságok, mind a kivitelezői, mind
felhasználói oldal számára is kínálnak újdonságokat.

A Bakonytherm Kéményrendszer a hagyomány és a legmodernebb
technológia ötvözetéből jött létre! Egyszerre időtálló és innovatív!

Kerámia-samott csövek használata a korszerű kémények béléscsöveként Európában már több évtizedes múltra tekint vissza.

Az első és legszemléletesebb újdonság, a kerámia köpenyelem!

Hagyományos jól bevált samott csöveket alkalmazunk rendszereinknél!

Az általánosan elterjedt beton kémény köpenyelemek helyett, újszerű megoldásként
kerámia köpenyelem idomokat alkalmazunk, amelyeket a legmodernebb gyártási
eljárással állítunk elő!
Miért alkalmazunk kerámiát:
• mert több ezer éves múltja van
• mert természetes anyag
• mert anyagánál fogva szervesen illeszkedik a
téglaépítésű szerkezetekhez
• mert jobb hőszigetelő tulajdonságokkal
rendelkezik, mint az általánosan használt 		
beton elemek (fűtési energia megtakarítás)
• mert lényegesen könnyebb, mindössze 14kg
a súlya, az átlagos beton kémény elemekével
szemben (32kg)
• mert könnyebben építhető, így jelentős a 		
munkaerő megtakarítás
• mert a kerámia elemek jól vakolhatóak

Újszerű megoldásként kerámia torkolati kúpot alkalmazunk:
• mert a legszélsőségesebb körülmények közt
sem korrodál, mint a fémből készültek
• mert a hasonló anyagszerkezetű elemek 		
tökéletes illeszthetősége miatt a (samott cső
oszlop és a kerámia torkolati kúp) kizárja a 		
csapadékvíz bejutása a szigetelő rétegbe
• mert biztosítja a hátsó szellőzés működését

• igen, mert ellenáll a magas hőmérsékletnek (koromégés esetén, akár 1000 oC is
lehet)
• savas kátrányos környezetnek ellenálló
alapanyag
• jó hőtároló képessége és sima felületénél
fogva hozzájárul az optimális kéményhuzat kialakulásához, így javul a fűtőberendezés kihasználtsága
• a nagy méretválasztéka elősegíti a kémény méretezés alapján történő optimális
átmérő kiválasztását, és így kisebb a 		
kiáramló hőveszteség

Hagyománytisztelő módon ásványgyapot szigeteléseket alkalmazunk.
Ennek az az oka, hogy az alacsony füstgázhőmérsékleten működő kazánoknál akár
olyan mértékben csökkenhet a kéményben a huzat, hogy oxigén hiányos égés miatt
a teljes rendszer kátrányossá válik. A tökéletlen égés miatt a drága energiatakarékos kazán energia „falóvá” válhat. A modern kéményrendszereket ezért szigetelni
kell!
Szellőző járatok: a kerámia köpeny elemek sarkaiban négy szellőző járatot alakítottunk ki, a szigetelés szárazon tartása
érdekében.

