
Komínová krycia doska

Výroba komínovej krycej dosky z nerezového plechu o hrúbke 0,6 mm, 

z medeného plechu o hrúbke 0,55 mm a z farebného hliníkového plechu o hrúbke 0,7 mm,

v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka.

Nerez, Meď, farebný hliníkový plech
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Komínová krycia doska sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi. Otvor prieduchu

je vystužený protidažďovým límcom proti zatekaniu vody do komína.

Typy komínovej krycej dosky

Komínová krycia doska z plechu

Materiál: - meď ozn. Cu-DHP hr. 0,55 mm, 
               - nehrdzavejúca oceľ ozn. AISI 304 2B hr. 0,6 mm,
               - farebný hliníkový plech ozn. EN AW 3005 hr. 0,7 mm, 
             
Šírka okapu: štandardne 25 mm po obvode telesa komína 
Výška okapu: štandardne 60 mm 
Výška protidažďového límca: štandardne 60 mm

Štandardné rozmery

Pozn. zmena materiálu a rozmerov na vyžiadanie
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KDK KDH KDV

ViacprieduchováHranatý prieduchKruhový prieduch



Ako objednať komínovú kryciu dosku?

Komínová krycia doska z plechu
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Kruhový prieduch (KDK)

Pre objednanie je potrebné zadať 
vnútorný priemer protidažďového límca , ø Di
vonkajší rozmer krycej dosky A x B
a  komínovej krycej dosky. materiál

V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, 

určite polohu prieduchu . .A1 x B1      

Hranatý prieduch (KDH)

Pre objednanie je potrebné zadať 
vnútorný rozmer protidažďového límca , A2p x B2p
vonkajší rozmer krycej dosky A x B 
a  komínovej krycej dosky. materiál

V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, 
určite polohu prieduchu .A1 x B1       

Viacprieduchový komín (KDV)

Na objednávku vyrábame dva a viac 
prieduchové komínové krycie dosky, 
v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka. 
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 
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Firma PorTec s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a
špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia 

a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.
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