
ICOPAL 
WULKAN

Icopal SA Didžiojo auksinio medalio laimėtoja
tarptautinėje parodoje Poznanėje, suteiktas
titulas „Geriausia iš geriausių” už gamyboje

pasiektus pasaulinius standartus

Kaminų sistemos iš
natūralios vulkaninės uolienos

ICOPAL WULKAN
Kodėl verta?

•  Kaminų sistemos, pagamintos 

iš natūralios vulkaninės uolienos, 

pasižyminčios aukšta šilumine izoliacija.

• Kamino virš stogo apdaila.

• Greitas ir paprastas montavimas.

• Puikios šilumos izoliavimo savybės.

• Aukštas kamino stabilumas.

• Unikali kamino komplekto pakavimo sistema.

•  Dažytas kamino betoninis stogelis yra įtrauktas

į pagrindinį kamino komplektą.

• Paruoštas ventiliacinis blokelis.

• Priedai pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų.

•  Gamintojo sertifi katai ir Europos Sąjungos atitikties

sertifi katas.

Paprastas sprendimas – verta!

Kamino apdaila virš stogo
tai dekoratyviniai kamino apdailos elementai, 

imituojantys plytų apdailą.
 Sertifi kuota:
Technologijų ir mokslinių tyrimų
statybos institute 
Praha 
Sertifi kato nr. 1020

k a m i n ų
s i s t e m o s

METŲ ICOPAL 
KOKYBĖS GARANTIJA

Išsamios informacijos apie produktą, taip pat
prekybos atstovų kontaktinius duomenis rasite

mūsų tinklalapiuose:

www.icopal.lt
www.kominy.icopal.pl

ICOPAL UAB
Ukmergės g. 427
LT-14185, Vilnius
Produkto vadovas
mob.: +370 698 81880
e-mail: ltrpa@icopal.com
tel.: +370 5 261 25 13
fax: +370 5 261 54 86
www.icopal.lt
www.kominy.icopal.pl ISO 14001

Zarządzanie Ochroną Środowiska

ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Saugus stogas

www.icopal.lt
www.kominy.icopal.pl
www.gvarancija.icopal.pl
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Kuras: dujos, kietasis ir skystasis kuras.
Kamino blokelis: 
Pv36: 360 x 360 x 245 mm
Pv50: 360 x 500 x 245 mm – su ventiliacija
Pv68x2: 360 x 680 x 245 mm – dvigubas
Ventiliaciniai blokai: 
BW-20: 240 x 200 x 245 mm (1-kanalo)

Unikali rinkoje, visiškai ventiliuojama 

WULKAN CI 140

Centravimas

Ventiliacija

Centravimas

Ventiliacija

 ICOPAL WULKAN C-SPS/k

Kuras: dujos 
Kamino blokelis toks pat kaip CI-eko

sistema.

Kuras: dujos, kietasis ir skystasis kuras.
Kamino blokelis:: 460 x 460 x 200 mm

(vent. kanalo matmenys: 140 x 155 mm)

200 mm 140 mm 

360 m
m

 

680 mm

CI-eko x 2 140-200 

Kamino blokelis

Kondensato surinktuvas

Betoninis stogelis

Kamino apdaila

Min. vata aplink 

Pajungimo trišakis
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Oras
išmetamosios 
dujos

C-SPS/k-140 + CI-eko 200
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C-SPS/k-140 
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360 mm

C-SPS/k-140 su ventiliacija 

140 mm 
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500 mm Kamino blokelis

Pajungimas SPS-D3P1

Betoninis stogelis

stabilizatorius

Kondensato surinktuvas

BW-52

BW-36 

BW-20

Min. vata aplink 

Pajungimo trišakis

Kamino blokelis

Kondensato surinktuvas

Kamino apdaila

Betoninis stogelis
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