
CIKO® TEC je unikátní komínový systém s promyšlenou konstrukcí cihelného pláště
a izolovanými izostatickými vložkami, tedy komín odolný při vyhoření sazí, určený pro všechny 
druhy paliv, pro suchý i mokrý provoz, pro přirozený i nucený odvod spalin. V neposlední řadě
 i se zajištěním přívodu spalovacího vzduchu bez nutnosti přídavné šachty. 

Dodávané průměry:  140, 160, 180, 200 mm

Značení dle CE certifikace:  EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 EN 13063-3 T600 N1 D3 G50
   EN 13063-2 T200 P1 W2 O50 EN 13063-3 T200 P1 W2 O50
   EN 13063-1 T400 N1 W2 O50 EN 13063-2 T400 N1 W3 O50

Charakteris�ka systému CIKO® TEC
Moderní a komplexní řešení komína bez kompromisů.

www.ciko-kominy.cz

Výhody systému

Izolované izosta�cké vložky

izostatický
šamot

Ø 140 - 200
mm P1 = 200 Pa

PŘÍVOD VZDUCHU

KOMÍNEM
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Přívod vzduchu

spolehlivý přívod spalovacího vzduchu komínem ke spotřebiči usnadní 
stavbu Vašeho domu - varianta spodem (obr. 1.) nebo bokem (obr. 2.) 

ušetříte náklady a problémy spojené se vzduchovým kanálem v podlaze

přiváděný vzduch je předehřátý, což přináší lepší hoření spotřebiče

www.ciko-kominy.cz/ciko-tec/

Vhodný pro "těsné domy"

možnost připravit komín na Blower-door test

zahrnuje i těsná dvířka a těsný adaptér přívodu vzduchu

řešení ověřené členy Centra pasivního domu

W3G kvalita

velká odolnost tenkostěnných vložek pro� teplotním šokům

menší ochlazování spalin pro lepší tah a menší zanášení komína

rychlejší zahřá� spalinové cesty pro bezproblémový zátop i při 
nepříznivých podmínkách
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W3G
kvalita

•

•
•

pro všechny druhy paliva v suchém i mokrém provozu

odolnost pro� agresivním spalinám a kondenzátům

odolnost pro� vyhoření sazí

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/
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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

Pozn.: Nerezové nástavce neumožňují přívod vzduchu ke spotřebiči.

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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