
CIKO® GAS je dvouvrstvý systémový komín s cihelným pláštěm a plastovými komínovými 
vložkami, určený pro přetlakový odvod spalin od plynových spotřebičů, především 
kondenzačních kotlů. Možnost použít i jako společný komín nebo pro odkouření kaskády. 
Systém lze jednoduše kombinovat do víceprůduchu s ostatními systémy CIKO. 

Dodávané průměry:  80, 110, 125, 160 mm

Značení dle CE certifikace:  EN 14471:2006 - T120 P1 O W1 O50 I LO

Charakteris�ka systému CIKO® GAS
Pořádný komín pro kondenzační kotle.

www.ciko-kominy.cz

Výhody systému

Odolné plastové vložky

plast

Ø 80 - 160
mm

Bezpečná konstrukce

součinnost komínového pláště z broušených cihelných 
tvarovek s okolním keramickým zdivem

možnost tepelné dilatace komínových vložek

zděná šachta s vnitřním průměrem 300 mm umožňuje 
jakoukoliv změnu koncepce vytápění do budoucna

kompletní systém 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/

extrémní odolnost plastové vložky vůči agresivním kondenzátům

plastové vložky jsou nenasákavé, s teplotní odolnos� 120°C

koncová trubka je odolná UV zážení

www.ciko-kominy.cz/ciko-gas/

P1 = 200 Pa

PŘÍVOD VZDUCHU

KOMÍNEM

TS   O    N ÚČ SE PP OZ RE AB                    ZAT DI RL AA VVK  Í         

Přívod vzduchu

spolehlivý přívod spalovacího vzduchu komínem ke spotřebiči 
usnadní stavbu Vašeho domu 

ušetříte náklady a problémy spojené se vzduchovým kanálem 
v podlaze

120°

Možnos� variant provedení

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

komín lze připravit na Blower-door test

řešení ověřené členy Centra pasivního domu



Nadstřešní část 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. Jako 
ukončení se pro systém CIKO GAS používá hlavice odkouření.

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 Obezděná nadstřešní část
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www.ciko-kominy.cz

Vzorek komínového ukončení GAS s hlavicí odkouření
s výřezy v pláš� pro zobrazení vnitřní výbavy systému


