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SISTEME DE COŞURI DE FUM SCHIEDEL
Coşuri ceramice şi coşuri din inox
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Sistemele de coşuri de fum Schiedel.
Siguranţa familiei tale.
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Sistemul inteligent Bramac!
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Accesorii pentru acoperiş
Pentru ca un acoperis sa va 
ofere protectia si funcţiona-
litatea optima, are nevoie de 
un sistem de accesorii perfect 
adaptat pentru acesta.

Bramac – Divizia Schiedel 
Coşul casei tale!
Sistemele de coşuri de fum 
Schiedel, reprezintă cele mai  
performante soluţii în 
domeniul tehnicii evacuării 
fumului şi a gazelor de ardere, 
indiferent de tipul sursei de 
căldură!

Solar
Folosiţi puterea soarelui 
pentru a obţine în mod gratuit 
şi ecologic energia de care 
aveţi nevoie.

Ţigle din beton
Ţiglele Bramac sunt alegerea 
perfectă pentru casa dvs., 
deoarece va oferă siguranţă 
şi durabilitate pe viaţă. 
Alegeţi dintr-un sortiment 
variat de modele şi culori şi 
realizaţi acoperişul casei după 
dorinţele dumneavoastră.

Ţigla ceramică BRAAS
De secole ţigla ceramică 
reprezintă frumuseţea clasică 
a naturii. Produsă din materii 
prime naturale, ţigla ceramică 
conferă acoperişului casei 
dumneavoastră un farmec 
aparte.

Termoizolaţie
Cine doreşte să economi-
sească energie are la 
dispoziţie soluţia universală 
pentru termoizolarea eficientă 
a acoperişului: Bramac Therm!

Servicii
Bramac vă oferă o multitudine 
de servicii, care sunt menite 
să vă ajute în luarea deciziei 
în ceea ce priveşte acoperişul 
casei dumneavoastră.
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Coşurile de fum – o componentă importantă
în construcţia casei 

Tehnologia sistemelor de încălzire a evoluat foarte mult, centralele 

şi şemineele au randament tot mai ridicat şi o dată cu aceasta 

apar probleme legate de evacuarea gazelor de ardere.  

De aceea este foarte important ca atunci când alegeţi un sistem 

de coş de fum să aveţi în vedere factul că acesta este singurul 

element din casă supus unor solicitări extreme, de exemplu:

 Variaţii mari de temperatură, de exemplu iarna, coşul de fum fiind 
 nevoit să treacă  de la temperaturi de - 20°C la temperaturi de 300°C 
 într-un interval de tip foarte scurt.

 Autoaprinderea funinginei depuse pe pereţii interior ai coşului de fum. 

 Umiditatea produsă în coşul de fum este încă una din solicitările 
 majore la care este expus un horn.

 Atacul chimic, în componenţa combustibililor indiferent de tipul 
 acestora sunt diferite substanţe chimice corozive care prin ardere 
 se transformă în stare gazoasă şi în combinaţie cu vaporii de apă se 
 depun pe pereţii coşului şi încep să îi corodeze.

Gazele de ardere se răcesc pe măsura ascensiunii lor în coş.
La temperaturi de aproximativ 50-60° C începe condensarea 
vaporilor de apă. Condensul astfel creat are caracter acid.

Coşurile neizolate termic se distrug datorită vaporilor 
condensaţi pe pereţii reci ai coşurilor şi nu din cauza 
precipitaţiilor.

În cazul autoaprinderii funinginei depuse, pe pereţii interior ai 
coşului se dezvoltă temperature de 1000° C.
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Spune da sistemelor SCHIEDEL! 
Avantaje convingătoare.

Siguranţă 

Siguranţă în exploatare prin etanşeitate la gaze 
arse şi rezistenţă la temperaturi ridicate, respectiv 
şocuri termice.

Fiabilitate ridicată 

Fiabilitate ridicată, datorită rezistenţei la acţiunea 
condensului acid şi insensibilităţii structurii coşului la 
umiditate.

Tiraj optim 

Funcţionarea la randamentul energetic maxim a 
surselor de căldură prin asigurarea unui tiraj optim.

Montaj simplu şi rapid 

Montaj simplu şi rapid, ca urmare a utilizării unor 
elemente componente modulate, cu precizie 
dimensională ridicată şi cu greutăţi proprii reduse.
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Schiedel UNI PLUS

Este sistemul de coş de fum 
ideal pentru evacuarea fumului şi 
gazelor de ardere provenite de la 
surse de căldură individuale (sobe 
de teracotă, şeminee) precum şi 
în cazul centralelor termice de 
apartament sau cazanelor de mare 
putere, echipate cu arzătoare 
atmosferice sau cu camere de 
ardere în suprapresiune.

Acest sistem corespunde celor
mai înalte exigenţe tehnice impuse
de normele europene prin
adaptabilitate universală din punct
de vedere al combustibilului 
utilizat.

Alege sistemul de coş de fum potrivit!

SISTEMELE DE COŞURI DE FUM CERAMICE

Având ca element central tubulatura de şamotă de înaltă calitate, sistemele de coşuri de fum ceramice se caracterizează prin 

siguranţă în exploatare şi durabilitate ridicată. Performanţele acestor tipuri de coşuri de fum privind rezistenţa la condensul acid şi 

şocuri termice, recomandă prevederea lor indiferent de combustibilul utilizat de sursa de căldură. 

Prin adaptabilitatea universală este posibilă trecerea la un tip de combustibil mai avantajos din punct de vedere al costurilor.

Schiedel RONDO

Coşul de fum Rondo cu izolatie 
termică este protejat de umezeală. 
Tubul din şamotă, de calitate 
Schiedel, este rezistent la agresi-
vitatea umidităţii şi a condensului 
acid. Prin procedura de prefa-
bricare a tubulaturii de şamotă se 
asigură precizie dimensională şi 
montaj facil.

Schiedel QUADRO

Montarea centralelor termice
proprii în apartamentele blocurilor
de locuinţe sau în locuinţele pluri-
familiale, permite determinarea 
exactă, pentru fiecare famlie în 
parte, a costurilor necesare 
încălzirii şi preparării apei calde. 

Racordarea acestor centrale 
termice la un coş de fum colec-
tor Schiedel Quadro, înseamnă 
evacuarea gazelor de ardere în 
deplină siguranţă, deasupra nivelu-
lui acoperişurilor şi asigurarea unui 
aspect arhitectural corespunzător 
faţadelor clădirilor etajate.
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Fabricate după o tehnologie avansată, dispunând de o soluţie de îmbinare performantă a tubulaturii şi de o accesorizare 

complexă, sistemele de coşuri de fum Schiedel, realizate din oţel inoxidabil special, prezintă avantajele unei greutăţi proprii foarte 

reduse şi a unei fl exibilităţi extinse la montaj.

Schiedel ICS

Schiedel ICS nu înseamnă doar 
un element de construcţie, ci o 
îmbinare armonioasă între tehnica 
de evacuare şi designul modern.

Nivelul ridicat de performanţă 
al acestui sistem de coş de fum 
se reflectă în domeniul larg de 
aplicabilitate şi eficienţa maximă în 
funcţionare.

Dispunând de marcaj de con-
formitate CE, acest sistem de 
evacuare a gazelor de ardere 
poate funcţiona atât în regim uscat, 
cât şi în regim umed (în prezenţa 
condensatului, cu depresiune sau 
suprapresiune în canalul de fum).

SISTEMELE DE COŞURI DE FUM DIN INOX

Schiedel PERMETER

Coşul de fum Schiedel PERME-
TER, cu secţiune circulară, este un 
sistem pentru evacuarea gazelor 
de ardere provenind de la şeminee 
sau sobe care funcţionează cu 
combustibil solid.

Peretele exterior, fabricat din oţel 
galvanizat vopsit în câmp electro-
static, este extrem de rezistent la 
zgârieturi. 

Pentru a se încadra perfect în stilul 
ales pentru decorarea căminului 
Dvs., coşul de fum se poate livra 
cu peretele exterior vopsit în orice 
culoare cuprinsă în catalogul RAL. 
Pachetele promoţionale includ 
coşurile de fum în culoare: negru.

Schiedel PRIMA PLUS

Sistemul de coş de fum cu perete
simplu Prima Plus, realizat din oţel
inoxidabil a fost dezvoltat pentru
reabilitarea coşurilor de fum exis-
tente, deteriorate.

Sistemul de coş Prima Plus a fost 
creat pentru coşurile de fum care 
nu prezintă eficienţă şi siguranţă în 
funcţionalitate. Avantajele sistemu-
lui de coş sunt: gama extinsă de 
diametre, greutatea proprie redusa 
şi soluţia performantă de îmbinare 
a tubulaturii.
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Sistemele de coşuri de fum ceramic
Schiedel UNI PLUS, RONDO & QUADRO 
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Sistemul de coş de fum ceramic
UNI PLUS

DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul de coş de fum UNI Plus are o arie de aplicabili-
tate foarte largă. Este recomandat surselor de încălzire 
cu tiraj natural a gazelor de ardere, provenite din surse 
de căldură individuale (centrale termice pentru locuinţe 
unifamiliale, diferite tipuri de sobe, şeminee) sau cazane de 
mare putere, prevăzute cu arzător atmosferic sau dotate 
cu suflantă şi cameră de ardere în suprapresiune.

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 siguranţă în exploatare şi funcţionare– prin eliminarea 
 riscului incendiilor provocate de coşuri de fum şi a 
 intoxicaţiilor cu monoxid de carbon;
 tiraj optim – cu funcţionarea focarului la randament 
 maxim şi un consum de combustibil mai redus;
 rezistenţă la condensul acid – eliminându-se necesitatea 
 reparaţiilor ulterioare prin prevenirea deteriorării 
 structurii coşului.
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Sistemul de coş de fum ceramic
RONDO

DOMENII DE UTILIZARE

Coş de fum pentru evacuarea cu tiraj natural a fumului şi 
a gazelor de ardere, provenite din focare cu combustibil 
solid, cu temperaturi ale gazelor arse cuprinse între 190° 
- 400°C.

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 coşul de fum cu izolaţie termică ventilată este protejat 
 de umezeală;
 tubul din şamotă, de calitate Schiedel, este rezistent 
 la agresivitatea umidităţii şi a condensului acid
 prefabricarea înseamnă precizie dimensională şi
 montaj facil;
 gama de diametre disponibilă este de 20 cm  
 (38x38xm).
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Sistemul de coş de fum ceramic
QUADRO

DOMENII DE UTILIZARE

În cazul blocurilor de locuinţe se adoptă frecvent, pentru 
încălzire şi prepararea apei calde, soluţia centralelor 
termice de apartament cu tiraj forţat, denumite şi „turbo”. 
Această soluţie termică prezintă avantajul contorizării 
individuale a consumului de energie termică.
Evacuarea gazelor de ardere prin peretele exterior al 
construcţiei poate conduce la formarea de ţurţuri de 
gheaţă, poate provoca umezirea pereţilor adiacenţi prin 
condensarea vaporilor de apă din gazele arse. 

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 siguranţa locatarilor, utilizatorilor clădirilor etajate, prin 
 evacuarea gazelor de ardere nocive deasupra nivelului 
 acoperişurilor construcţiilor;
 creşterea eficienţei energetice a cazanelor „turbo” prin 
 preîncălzirea aerului necesar arderilor;
 soluţie tehnică compactă, prin dimensiunile exterioare 
 reduse ale coşului de fum şi prin posibilitatea racordării 
 a mai multor (maxim 10) centrale termice de apartament;
 preţ mai scăzut / beneficiar pentru evacuarea 
 gazelor de ardere prin împărţirea cheltuielilor la mai 
 mulţi utilizatori;
 adaptabilitate atât în cazul clădirilor existente, cât şi în 
 cazul construcţiilor etajate noi, prin posibilitatea 
 instalării coşului în interiorul sau la exteriorul acestora.

Colier de centrare

Tub de şamotă

Manta din beton
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Sistemele de coşuri de fum din inox
Schiedel ICS, Permeter & Prima Plus
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Sistemul de coş de fum din inox
ICS

DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul ICS are ca domeniu de utilizare evacuarea, cu 
tiraj natural, a gazelor de ardere provenite din genera-
toarele de căldură, care funcţionează cu combustibil solid, 
lichid sau gazos.

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 pretabil pentru toate tipurile de combustibil:
 solid, lichid, gazos;
 gamă largă de diametre interioare;
 rezistenţă la coroziune;
 montaj rapid şi curat;
 siguranţă în funcţionare.

Izolaţie termică din vată
minerală bazaltică

Perete interior
din oţel inoxidabil

Perete exterior
din oţel inoxidabil

Element superior

Element inferior

Colier de îmbinare
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Sistemul de coş de fum din inox
PERMETER

DOMENII DE UTILIZARE

Coşul de fum Schiedel PERMETER, cu secţiune circulară, este 
un sistem pentru evacuarea gazelor de ardere provenind de 
la şeminee sau sobe care funcţionează cu combustibil solid. 
Peretele exterior, fabricat din oţel galvanizat vopsit în câmp 
electrostatic, este extrem de rezistent la zgârieturi.
Pentru a se încadra perfect în stilul ales pentru decorarea 
căminului dvs., coşul de fum se poate livra cu peretele exteri-
or vopsit în orice culoare cuprinsă în catalogul RAL. Pachetele 
promoţionale includ coşurile de fum în culoarea negru.

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 pretabil pentru toate tipurile de combustibil:
 solid, lichid, gazos;
 gamă largă de diametre interioare;
 rezistenţă la coroziune;
 montaj rapid şi curat;
 siguranţă în funcţionare.

Element tubulatură

Cot la 90°

Racord cu uşiţă de vizitare

Con de evacuare

Coliere îmbinare

Element tubulatură

Racord de fum 90°
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Sistemul de coş de fum din inox
PRIMA PLUS

DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul de coş Prima Plus a fost creat pentru coşurile 
de fum care nu prezintă eficienţă şi siguranţă în 
funcţionalitate. Avantajele sistemului de coş sunt: gama 
extinsă de diametre, greutatea proprie redusă şi soluţia 
performantă de îmbinare a tubulaturii.

COMPONENTE

AVANTAJE MULTIPLE

 pretabil pentru toate tipurile de combustibil:
 solid, lichid, gazos;
 gamă largă de diametre interioare;
 rezistenţă la coroziune;
 montaj rapid şi curat;
 siguranţă în funcţionare.

Element de tubulatură 

Colier de centrare

Element de tubulatură
pentru descărcare
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Sisteme de coşuri de fum
Date tehnice - tipodimensiuni

Gama extinsă de diametre constructive permite adoptarea, prin dimensionare, a unei secţiuni optime de coş de fum.
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Sisteme de coşuri de fum
Accesorii, cap de coş, racord fl exibil

RACORD FLEXIBIL TECNOFLEX

Sistemul Tecnoflex cuprinde elementele necesare realizării 
canalelor de racordare dintre sursele de căldură şi coşurile 
de fum Schiedel aferente, ceramice (UNI Plus, Rondo 
Standard) sau din oţel inoxidabil (ICS). 

Tecnoflex este un sistem compus dintr-o tubulatură 
flexibilă, confecţionată din două straturi de oţel inoxidabil 
tip AISI 316L, la capetele căreia se montează elemente 
speciale de adaptare/conectare la sursele de căldură 
(centrală termică, şemineu, sobă) şi la sistemul de evacu-
are, respectiv coşul de fum.

ACCESORII

Elementele componente de bază sunt completate cu nu-
meroase accesorii, ce au un rol important în funcţionarea 
ireproşabilă a coşului de fum.

CAP DE COŞ FINISAT

Elementele prefabricate finisate, 
rezistente la intemperii, placa 
de acoperire turnată din beton 
armat cu fibră de sticlă şi conul 
de evacuare din oţel inoxidabil 
conferă coşului de fum un aspect 
estetic superior.

Feko
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Consultanţă pentru noul dvs. sistem de coş   
Serviciile Bramac divizia Schiedel – răspunsuri la întrebările dvs.

28
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Serviciile Bramac divizia Schiedel: gratuite şi 
foarte utile pe www.schiedel.ro

Gama de produse 
Convingeţi-vă singur de frumuseţea şi 
multitudinea sistemelor de coşuri de 
fum Schiedel.

LIST  DE PRE URI 2014
Sisteme de co uri de fum Schiedel

Broşuri 
Aruncaţi online, o privire în broşurile 
noastre şi intraţi în lumea produselor 
Schiedel.

30

Calculul de necesar gratuit
Prin intermediul acestui serviciu poţi 
afla care este dimensionarea corectă a 
coşului de fum perfect pentru casa ta.
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Distribuitori şi montatori 
Sunteţi în căutarea unui distribuitor 
sau montator Schiedel, nimic mai 
simplu.  Accesaţi rubrica – Distribui-
tori autorizaţi – şi acolo veţi găsi 
partenerii noştri din zona dvs.

Promoţii şi oferte  
Fii la current cu noutăţile Schiedel în 
materie de promoţii şi produse!

Reprezentanţi zonali
Echipa noastră de vânzări îţi stă la 
dispoziţie pentru orice întrebări aţi 
putea avea referitoare la sistemele de 
coş de fum.
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Bramac Sisteme de Învelitori SRL
Sediul central: Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România 
T +40 269 22 99 95  F +40 269 22 94 44
E office_ro@bramac.com

Depozit Bucureşti
Şos. Ştefăneşti nr. 140, loc. Afumaţi, jud. Ilfov
T 0740 37 37 32

© Copyright Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L.
     Divizia Schiedel
Ediţia Iulie 2014
Bramac îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice
şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori 
de tipărire.

www.schiedel.ro


