
CIKO® 3V UNIVERSAL je třívrstvý systémový komín s cihelným pláštěm a šamotovými vložkami, 
odolný při vyhoření sazí, určený pro suchý nebo mokrý provoz, vhodný pro odvod spalin od 
spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným odvodem spalin. 

Dodávané průměry:  140, 160, 180, 200 mm

Značení dle CE certifikace:  EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
   EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
   EN 13063-3 T600 N1 D3 G50
   EN 13063-3 T400 N1 W2 O50

Charakteris�ka systému CIKO® 3V UNIVERAL
Osvědčená klasika v kvalitním provedení se šamotovou vložkou.

www.ciko-kominy.cz

Výhody systému

Izolované šamotové vložky

šamot

Ø 140 - 200
mm

Bezpečná konstrukce

spolehlivé zadní odvětrání pro bezpečnost komína 

možnost tepelné dilatace komínových vložek

součinnost komínového pláště z broušených cihelných 
tvarovek s okolním keramickým zdivem

Úprava vzhledu komína

možnost výběru z několika typů nadstřešních čás� pro 
vzhled komína dle Vašich představ

široká nabídka komínových stříšek

Nejvyšší teplotní zatřídění

rychlé zahřá� spalinové cesty pro bezproblémový zátop 
i při nepříznivých podmínkách

menší ochlazování spalin pro lepší tah a menší zanášení 
komína

cer�fikace na nejvyšší teplotní třídu T600

odolnost pro� agresivním spalinám a kondenzátům

odolnost pro� vyhoření sazí

400°

www.ciko-kominy.cz/ciko-3v-universal/

T600
N1

kompletní řešení pro bezpečné a parotěsné 
provedení detailů kolem komína

všechny druhy detailů, včetně přerušení 
tepelných mostů

STOPER
pro bezpečné

komíny

®CIKO  STOPER - bezpečné prostupy

www.ciko-kominy.cz/prostupy/

odvod spalin

zadní odvětrání

ukončení komína



Nadstřešní část a komínová stříška dotváří vzhled komína nad střechou a zajišťují jeho ochranu před povětrnostními vlivy.  
Základní provedení je připraveno pro finální úpravu podle představ zákazníka, oproti tomu návleky a prstence vytváří finální 
vzhled komína.

Komínové ukončení a stříšky

Nerezová stříška Oblá stříška Napoleon měď Napoleon nerez Historická hlavice Lapač jiskerNerezový límec

www.ciko-kominy.cz/strisky-a-hlavice/

www.ciko-kominy.cz/nadstresni-cas�/Nadstřešní čás�

Nadstřešní část v základním provedení Základní varianta natažená do lepidla Základní varianta s omítkou Základní nadstřešní část po oplechování

Prstence Komfort červené

Návlek Štuko

Prstence Komfort černé

Návlek Imit

Prstence Komfort hnědé 

Nerezový nástavec založený pod střechou

Obezděná nadstřešní část

Nerezový nástavec založený nad střechou
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