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PRoČ sCHIEDEL?

DEsEt DůvoDů, 
PRoČ sI vybRAt KoMÍn sCHIEDEL:

1. Schiedel je 100% záruka Vašeho bezpečí a zdraví

2. Komín je důležitou součástí stavby, na které se nevyplatí 
šetřit 

3. Jsme 65 let světovým i evropským lídrem ve výrobě  
moderních komínů

4. Máme nejširší sortiment komínů pro každou novostavbu   
i rekonstrukci

  
5. Nenabízíme pouze komíny ale také systém větrání domu

6.  Vyrábíme dle německé technologie z nejlepších domá-
cích surovin, nešetříme na kvalitě

7. My vyvíjíme a testujeme komíny, ostatní pouze skládají  
a prodávají díly vyrobené jinými

8. Nejsme pouze výrobci, ale Váš spolehlivý partner pro   
komín na celý život

9. Naše komíny koupíte snadno a rychle ve všech  
stavebninách

10. Díky nové sadě Uni Plus Komplet 7 m můžete mít      
  špičkový komín už za 23 900 korun.

Prodejce:
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STAVÍME KOMÍNY NA NĚMECKÉ TECHNOLOGII

výHoDy KoMÍnu unI***PLus: 

- komínový systém vhodný pro všechny typy paliv 
- systém - tvárnice + tepelná izolace + šamotová vložka 
- tepelně izolovaný se zadním odvětráním 
- bezpečný při vyhoření, odolný vůči vlhkosti a korozi 
- vhodný pro spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva     
  (kromě kondenzačních)

Keramická 
vložka

Izolace

Tvárnice

* cena bez DPH

;
novInKA

ZA 23 900 Kč *KoMPLEt 7 M KoMÍn unI      PLus 
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výHoDy KoMPLEtu 
unI***PLus

- trojnásobná záruka 30 let
- kompletní balení špičkového komínu UNI***Plus  
  na jedné paletě včetně veškerého příslušenství
- doplňky pro individuální rozměry a požadavky
- prémiový komín za jedinečnou cenu 23 900,- Kč
- k vyzvednutí skladem ve všech kvalitních stavebninách

PRéMIová KvALItA 
JE tEĎ DostuPná 
PRo KAžDéHo

uKonČEnÍ KoMÍnu
fInAL

Díky novince Uni Plus Komplet můžete nyní prově-
řený originální komín Schiedel získat za cenu jeho 
napodobenin.
Využijte této šance a neriskujte u tak důležité části 
domu, jakou je komín!

Dodací podmínky konzultujte ve svých stavebninách. 

Schiedel nyní nabízí jako novinku pro ukončení UNI  
FINAL nerezovou krycí desku. Kromě jednoduché 
instalace Vám přináší toto řešení vysokou životnost a 
estetickou kvalitu. Krycí deska je vyrobena z nerezové 
oceli s ochrannou snímatelnou vrstvou, aby při manipu-
laci nedošlo k jejímu poškození. 

komplet UNI***plUS 7m

Základní technická data:
Výška: 7 m
Ukončení: FINAL 1,1 m
Nabízený sortiment: ø 18, ø 20 cm
Napojení kouřovodu: 90°, 45°
Balení: Nevratná paleta 100 x 120 cm, výška sady 153 cm

Výhody špIčkoVého 
UkoNčeNí FINAl

- elegantní ukončení komína 
- odolný, kvalitní materiál 
- nenasákavé betonové prvky, imitace cihly 
- jednoduchá manipulace 
- rychlá montáž 
- unikátní technologie pero-drážka 
- nerezová krycí deska

NoVINkA
Nerezová 
krycí deska

průměr Objednací
číslo

Hmotnost 
v kg

Garantovaná 
cena 

bez DPH

18

18/45

20

20/45

24151800

24151800

24152000

24152000

825

822

839

842

23 900 Kč

24 900 Kč

obsah sady
UNI***plUS
komplet 7 m

Sada
UNI***plUS
komplet 7 m


