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Conține fibră de sticlă
& aditivi speciali
Pălăriile de coș de fum, sunt produse pentru
acoperirea hornurilor.
Produsele sunt realizate din beton cu aditivi
speciali, clasa minimă de beton C25/30 și
fibră de sticlă. Sunt dintr-o singură bucată.
Golurile laterale de aerisire ale pălăriei sunt
prevăzute cu plasă de oțel pentru a împiedica
pătrunderea păsărilor la interior.
Produsele se realizează, ca dimensiuni, în trei
sortimente, în funcție de suprafața corpului
ceramic pe care îl acoperă, și anume, de
25x25cm, 30x30cm și 32x32cm. Pălăriile de
coș de fum, în funcție de dimensiunile de mai
sus, au greutatea minimă de 17kg, 22kg,
respectiv 25kg.
După fabricarea și uscarea betonului, pălăriile
se vopsesc. Culorile în care se livrează
produsele sunt roșu și maro. Vopselele sunt
stabile în timp, impermeabile și cu rezistență
ridicată la UV.
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Fixarea pălăriilor pe corpul coșului de fum
este realizată prin așezare, respectiv prin
împănarea corespunzătoare a acestora prin
intermediul unui prag lateral perimetral, care
împiedică deplasarea laterală a pălăriei pe
corpul coșului.
Produsele au rezistenţă mecanică ridicată,
sunt rezistente la şocuri, sunt rezistente la
factorii corozivi şi la cei climatici, şi la
radiaţiile ultraviolete. Prezintă securitate la
incendiu și se se încadrează în clasa de
reacţie
la
foc
A1
(C0)
conform
Regulamentului din 07.10.2004
Produsele se livrează înfoliate, pe paleţi, cu
carton de protecție în partea superioară.
Produsul satisface cerinţele din Legea nr.
10/1995, modificată cu Legea nr. 123/2007,
privind calitatea în construcţii.

+Estetic.

Inovativ. Util.

Baza de picurare a coșului de fum
Pe lângă pălăriile de coș de fum, S.C. AB GROUP
CERAMICS S.R.L. produce și baza de colectare a
condensului, ce se montează la baza coșului de fum.
Are aceleași calități și proprietăți tehnice ca și pălăria de coș
de fum.
Este foarte utilă pentru că preia condensul care se scurge pe
elemenții hornului(coșului de fum) evitând astfel apariția
infiltrațiilor de apă, a igrasiei și a mucegaiului, etc.
Baza de picurare este produsă în două tipodimensiuni
pentru elemenții de 25cm si 32cm.

3

+
LIVRARE ÎN TOATĂ ROMÂNIA
PREȚURI DE PRODUCĂTOR
CALITATE PREMIUM
REZISTENȚĂ GARANTATĂ 10 ANI

S.C. AB GROUP CERAMICS S.R.L.
CONTACT:
Tel.: 0745 144 392
E-mail: abgroupceramics@yahoo.ro
Website: www.palariicosfum.ro
Sediu central: loc. Agăș, jud. Bacău.
Depozite logistice: Bacău, jud. Bacău și Cluj-Napoca, jud. Cluj.

