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Mit kell tudnia egy korszerű 
kéMénynek?

A fűtőkészülékek utóbbi évtizedekben történt 
fejlesztései, párhuzamban a folyamatosan nö-
vekvő energiatudatosságunkkal, jelentősen át-
alakították a  kéményekkel szemben támasztott 
követelményeket .
A tüzelőanyagok energiájának egyre nagyobb ré-
szét vagyunk képesek hasznosítani fűtés céljára, 
így a távozó füstgáz mennyisége és hőmérséklete 
jelentősen lecsökkent. A kéményekkel szemben 
egyre nagyobb elvárás a füstgázból kicsapódó 
nedvességnek és agresszív savaknak történő fo-
kozott ellenállóság. A kéménytechnikában alkal-
mazott kerámia béléscsövek az ellenállóságukat 
több évtizede bizonyítják. A többhéjú, hőszige-
telt kerámia béléscsöves kéményrendszereink 
a legjobb megoldást nyújtják hosszú távra. 

Otthonunk melege, családunk biztonsága, 
kényelme elsődleges szempontok lakóhe-
lyünk kialakításakor. A jól szigetelő falazat 
és a klasszikus, vagy éppen a legkorszerűbb 
fűtési mód, berendezés kiválasztása nem 
egyszerű feladat. Mindezen kívül gondol-
nunk kell a velük szerves egységet alkotó, 
jó minőségű, célját hosszú távon megbíz-
hatóan és gazdaságosan szolgáló kémény-
rendszer alkalmazására. Samottcsöves ké
mény  rendszereink szervesen illeszkedve 
a Leiertermékválasztékba, a természetes 
alapanyagok legkorszerűbb technológiákkal 
történő felhasználásával biztosítják a megér-
demelt komfortot.

kicsapódó 
savas nedvesség
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a kémény érték! 
A lakás fő fűtőkészülékét kiszolgáló kémény mellett  egy új kürtő 
beépítése – akár egy kéménytestben – nem jár jelentős több-
letköltséggel. A ház, vagy lakás bekerülési értékének kevesebb, 
mint 1 %át jelenti! Ön ezzel mégis megteremti egy hangulatot 
és biztonságot jelentő kandalló beépítésének lehetőségét akkor 
is, ha erre csak a jövőben kerül sor. Az építkezés során meghozott 
jó döntéssel elkerülhetjük az utólagos kéménybeépítés jelentős 
többletköltségeit és kényelmetlenségeit. 

A kémény értékálló befektetés, növeli lakásunk használati és for-
galmi értékét!

Fűtés a helyiség levegőjétől 
Függetlenül

A korszerű, jól hőszigetelő és záró nyílászárók 
hozzájárulnak az épület energiahatékonyságá-
hoz. Az  egyre inkább légtömör lakóegységben 
működtetett páraelszívó, vagy szellőztetőrend-
szer könnyen léghiányt okozhat. Új építésű la-
kások esetében a nyílt égésterű fűtőkészülékek 
beépítése a szabályozás oldaláról jelentős korlá-
tokba ütközik biztonságunk érdekében.
Rendszereink mindegyike alkalmas a fűtőkészülék 
által használt friss levegő biztosítására a kémény-
fejen keresztül – a szabadból. A fűtés így hatékony 
és biztonságos, életterünk egészséges marad. 

Válassza megoldásainkat a helyiség levegőjé-
től független fűtési módra! 
Minden típusú tüzelőanyag esetében. 

égéshez 
szükséges 

levegő

égéstermék

valódi garancia!
Minden kéményrendszerünkre, azok meghatározó tulajdonságaira 

rendszergaranciát nyújtunk. Nálunk a garancia nem bizonyos alkatré-

szek alaptulajdonságaira vonatkozik csupán!

i n n ovÁc i ó
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 W a kéményrendszer a nedvességnek ellenáll

 3 minden fűtési módra alkalmas  
(gáz, olaj, szilárd)

 G ellenáll a koromégésnek 

Az eddigi legszélesebb felhasználási területen al-
kalmazható Leier Multikeram és Multikeram LAS 
kéményrendszer W3G minősítéssel rendelkezik, 
azaz egy funkcióban egyesíti a koromégéssel 
szemben való ellenállást a  nedvességre érzéket-
len tulajdonsággal. 

W3G*-technológia 
az új leier kéményrendszerekben

* A W3G minősítés jelentése:
 A korszerű, szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő 

készülékeknél (pellet vagy faapríték tüzelés, 
faelgázosítás, biobrikett stb.) a legújabb köve-
telményeknek megfelelő kémény szükséges; hi-
szen egy begyújtási cikluson belül előfordulhat 
a nedvesség kicsapódása a kéményben, a fűtés 
egy másik fázisában pedig a koromégés (spon-
tán kéménytűz ).

A Leier KéményrendszereK eLőnyei

Komplett rendszer
Az innovatív Leier kéményrendszerek megfelelnek 
az új MSZ845 számú szabványnak, amely alapján  2010 
decembere óta csak rendszerengedéllyel rendelkező 
kéményeket szabad beépíteni.

megoldás minden tüzelési módra
A Leier kémények típusválasztékát úgy alakítottuk ki, 
hogy mindenfajta tüzelőanyaghoz mindenki megta-
lálja a neki legmegfelelőbb megoldást. Kéményrend-
szereink közül választhat fa, és vegyestüzeléshez, gáz, 
vagy olajfűtéshez, illetve a bioenergiával való tüzelés-
hez kéményt.

Természetes anyagokból készül
A természet adta anyagokat felhasználva tervez-
tük kéményrendszereinket. A jó hőszigetelését biz-
tosító agyag golyók, valamint agyagból égetett 
samottcsövek, vagy ásványi anyagokból nyert hőszi-
geteléseink a hagyományok tiszteletét tükrözik, me-
lyeknek a legkorszerűbb gyártástechnológiával való 
ötvözése együtt jelentenek természetes és egyben 
műszakilag tökéletes megoldást .

egyszerű, gyors építhetőség
Kéményrendszereinknél az építőkockaszerűen egy-
máshoz illeszkedő elemeknek, és az illusztrált beépítési 
útmutatónak köszönhetően egyszerűen felépíthetőek. 

nedvességre, savra ellenállóság
A kerámia cső garantáltan képes több évtizedig is el-
lenállni a kémény üzemelése során keletkező, előfor-
duló káros folyamatoknak .

megbízhatóság
Kéményeink a fejlesztéseknek, alkalmazott anyagoknak 
köszönhetően a legmostohább körülmények között is 
észrevétlenül és megbízhatóan működnek. Kémény-
rendszereinknél társaságunk 33 év garanciát vállal azok 
kiégésbiztonságára és savállóságára. A kéményeink 
valós élettartama ennek akár a dupláját is elérheti .

egy kéménytest alkalmazásával több tüzelési mód
Magyarországon csak a Leier kéményrendszerek nyúj-
tanak olyan nagyfokú tervezői, kivitelezői szabadságot, 
amely biztosítja, hogy egy kéménytestben variálni le-
hessen két különböző kéménytípust (kétkürtős ké-
mény alkalmazása esetén).

Kombinálhatóság szellőzéssel
Kéményrendszereink biztosítják, hogy a szellőzős kö-
penyelemeink választásával a lakóterünk gravitációs, 
mesterséges szellőztetését megoldjuk. A szellőzőkürtő 
egyúttal alkalmas különböző technológiai és egyéb 
vezetékek (mint TVkábel, riasztóvezeték, stb), akár utó-
lagos, födémbontás nélküli elhelyezésére  is.

e n e r g i a h at é ko n ys Ág
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W3G*-technológia 
az új leier kéményrendszerekben

A lakásokban, családi házakban 
alkalmazott egyedi füstgázel-
vezetés jelenlegi legkorszerűbb  
megoldása minden tüzelő-
anyag esetén nyílt égésterű ké-
szülékekhez. Alacsony füstgáz
hőmérsékletű, szilárd tüzelésű 
készülékek – mint pelletkazán 
és faelgázosító – optimális ké-
ményrendszere, de kiválóan al-
kalmas bármilyen tüzelőanyag-
gal működő nyílt égésterű 
berendezés – mint fatüzeléses 
kandalló, cserépkályha, közpon-

ti fűtéses kazán – alkalmazása 
esetén is. Maximális szabad-
ságot biztosít a jövőben fűtő-
anyag és fűtőkészülék váltá-
sára, nyílt égésterű készülékek 
alkalmazása esetén.

Multikeram 
kéményrendszer

Égéshez szükséges 
levegő biztosítható 
szellőzős köpeny 
választása esetén

W3GKerámia béléscső
Tüzelési mód
váltásának lehetősége

Bármely más
rendszerrel
kombinálható

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia
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A legmagasabb műszaki színvo-
nalat képviselő Leier Multikeram 
termékcsalád nyílt és zárt égés-
terű tüzelőberendezések kiszol-
gálására alkalmas tagja minden 
tüzelőanyag esetében. Kiváló 
megoldást jelent zárt égéste-
rű turbo és kondenzációs ka-
zánok, ill. zárt égésterű szilárd 
tüzelésű berendezések esetén. 
Társasházak gyűjtőkéménye-
ként alkalmazva ideális megol-
dás több zárt égésterű gázüze-
mű fűtőkészülék kiszolgálására. 

A legnagyobb szabadságot biz-
tosítja a jövőben nyílt és zárt, 
különböző tüzelőanyagú fűtési 
módok között történő váltásnál.

Multikeram las 
kéményrendszer

W3GKerámia béléscső
Tüzelési mód
váltásának lehetősége

Bármely más
rendszerrel
kombinálható

LAS rendszer  
(égéshez szükséges 
levegő biztosítva)

Több készülék 
együttes rákötésének 
lehetősége

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia
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A multikeram LAs P1 kémény-
rendszer a kondenzációs és ala-
csony füstgázhőmérsékletű gáz   
és folyékony tüzelőanyaggal 
működő fűtőkészülékek túl-
nyomásos kéménye. A kerámia 
béléscsöves kéményrendsze-
rek előnyeit innovatív módon 
ötvözi a P1 nyomásosztály által 
nyújtott előnyökkel. Az alkalma-
zott túlnyomásos technológia 
az elérhető legkisebb kürtő-
átmérővel képes megoldani a 
legkorszerűbb gáz kondenzá-

ciós üzemű fűtőberendezések 
egyedi és gyűjtő rendszerű 
füstgázelvezetését, valamint 
légellátását .
Ideális, rendkívül költséghaté-
kony és megbízható megoldást 
nyújt társasházak esetében. To-
vábbi előnye, hogy a fűtőkészü-
lékek jövőbeni cseréje esetén 
nincs szükség a füstgázelveze-
tés cseréjére – így az épület, ill. 
a  tetőszerkezet megbontására 
sem   .

Kerámia béléscső
Bármely más
rendszerrel
kombinálható

LAS rendszer  
(égéshez szükséges 
levegő biztosítva)

Több készülék 
együttes rákötésének 
lehetősége

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia

Multikeram las P1 
kéményrendszer

P1
P1-es nyomásosztály
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A hőszigetelt Leier LSK a családi 
házak ideális kéményrendszere. 
Tüzelőanyag tekintetében a leg-
nagyobb szabadságot biztosít-
ja: választható nyitott égésterű 
gáz, vagy vegyes tüzelésű köz-
ponti kazánokhoz, cserépkály-
hákhoz, kandallókhoz, faelgá-
zosító és pelletkészülékekhez, 
olajkályhákhoz. Szellőzőkürtő-
vel ellátott kivitelben megfele-
lő feltételek esetén az  égéshez 
szükséges levegő biztosítására 
képes.

Alkalmazás:
•  vegyestüzelésű kazánokhoz 
• cserépkályhákhoz
• kandallókhoz
• fém tűzterekhez
• nyílt égésterű  

gázkazánokhoz

lsk 
kéményrendszer

Égéshez szükséges 
levegő biztosítható 
szellőzős köpeny 
választása esetén

Kerámia béléscső

Biztonsági kéménynek 
ajánlott

Bármely más
rendszerrel
kombinálható

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia
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Levegős hőszigetelésű, a Leier 
LSK kéményekével azonos ke-
rámia csöveket alkalmazó rend-
szer azonos felhasználású cé-
lokra. Kedvező árfekvése miatt 
széles körben kerül alkalmazás-
ra második ill. tartalékkémény-
ként.

Alkalmazás:
• vegyestüzelésű kazánokhoz 
• cserépkályhákhoz
• kandallókhoz
• fém tűzterekhez

lk 
kéményrendszer

Égéshez szükséges 
levegő biztosítható 
szellőzős köpeny 
választása esetén

Kerámia béléscső

Biztonsági kéménynek 
ajánlott

Bármely más
rendszerrel
kombinálható

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia
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Családi – és társasházak zárt 
égésű gáz fűtőkészülékeinek 
kéménye. A kéményfejen ke-
resztül biztosítja a fűtőkészülék 
működéséhez szükséges leve-
gőt. Előnye, hogy a  fűtőkészü-
lék későbbi cseréje esetén nincs 
szükség az épület, ill. a tető 
szerkezetének költséges és kel-
lemetlen megbontásához. Ideá-
lis és kimondottan gazdaságos 
megoldást kínál többlakásos  
társasházak gyűjtőkéménye-
ként. Kiemelkedően jó a hang-

szigetelő képessége. A rendszer 
konstrukciója által kizárt a más 
megoldásoknál tapasztalható, 
fűtőkészülék leállását okozó ké-
ményfejlefagyás.

Alkalmazás:
• zárt égésterű turbós gázkazá-

nokhoz

turBo 
kéményrendszer

Kerámia béléscső
Bármely más
rendszerrel
kombinálható

LAS rendszer  
(égéshez szükséges 
levegő biztosítva)

Több készülék 
együttes rákötésének 
lehetősége

NO FROST  
(nem fagy le 
a kéményfej)

33 év garancia
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A Leier kéményrendszerek magas minőségük, innovációtartalmuk, tartós-
ságuk, valamint a kéményrendszerekhez nyújtott kiemelkedő rendszerga-
rancia által kiérdemelték a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövet-
sége ajánlását.
A neves szakmai elismerés társaságunk számára egyrészről felelősséget, 
másrészről elkötelezettséget jelent a piacon több évtizede jelen lévő ter-
mékeink  további folyamatos fejlesztése tekintetében. 

Az optimális kéményrendszer meghatározása

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
szövetsége ajánlásával

Az égéstermékelvezető berendezés és a tüzelő-
berendezés egy rendszer részei. A rendszer ideális 
működése csak a teljes rendszer egyes részeinek 
megfelelő méretezésével érhető el. A kémények 
tekintetében ez alapvetően a kürtő keresztmet-
szeti méretének meghatározását jelenti, alapul 
véve, hogy a kéménytípus kiválasztása a tüzelő-
berendezéshez megtörtént és a kéményrendszer 
magassági mérete az épület kialakításával harmo-
nizálva megterveztett.
A kémények keresztmetszetét úgy kell megvá-
lasztani, hogy az égéstermék minden rendelte-
tésszerű üzemállapotban a szabadba távozzon és 
biztosítsa a fűtőkészülék minél jobb hatásfokon 
történő üzemeltetését.
 
A megfelelő kéménytípus és keresztmetszet ki-
választásában segítséget nyújtanak a gyártó által 
készített méretezési diagrammok, melyek a pe-

remfeltételek teljesülése esetén (a fűtőkészülék 
pontos típusának ismerete nélkül is) hasznos álta-
lános tájékoztatást nyújtanak.
 
Az előre pontosan meghatározható paraméterek 
(készüléktípus, bekötés módja, stb.) rendelkezés-
re állása esetén a fűtési rendszer legoptimálisabb 
működését biztosító kéményrendszer meghatá-
rozásához számítógépes hő és áramlástechnikai 
méretezés jelenti a legjobb megoldást.
(A szakembereink által díjmentesen elkészített 
egyedi méretezés egyben jelentősen megköny-
nyíti a kéményrendszer engedélyezési és átvételi 
eljárását is)
 
A méretezési diagrammok, valamint az egyedi 
méretezéshez szükséges adatlapok elérhetőek  
a  www.leier.hu/kemeny weboldalon.  

Minta Minta
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Telefon: +36 (96) 512000 • Fax: +36 (96) 512001
Email: ertekesites@leier.hu 

www.leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Önhöz tartozó területi 
képviselőnkkel, akinek telefonszámát weboldalun-
kon, a Területi képviselők menüpont alatt találja meg, 
vagy hívja Értékesítésünket.

az Ön márkakereskedője:

Kiadja: Leier Hungária Kft. • © 2014 január

ügyFélszolgÁlat

egykürtős  
kéMény A legkisebb helyigényű, leggyakrabban használt kéménytípus. Nappaliban 

lévő cserépkályha és kandalló számára ideális megoldás. Minden más 
tüzelőberendezéshez is alkalmazható.

egykürtős 
szellőzős 
kéMény

Szellőzőjárattal kiegészített kéménytípus. Alkalmazásával biztosítható 
az égéshez szükséges levegő nem LAS rendszerek esetén, vagy megoldhatjuk 
vele például mellékhelyiség szellőztetését, konyhai pára/szagelszívó kivezetését. 
Egyéb segítséget is nyújthat a szellőzőkürtő, pl. bármilyen, az épületben 
függőlegesen elosztani kívánt technológiai kábelt elvezethetünk benne.

kétkürtős 
szellőzős 
kéMény

Kétkürtős kéménytípus választása esetén bármelyik rendszerünk bármelyik 
azonos vagy másik rendszerrel kombinálható. A dupla köpeny  
alkalmazásával kizárhatók a két önálló kéménytest egymás melletti 
felépítése esetén gyakran felmerülő, technológiai repedések. A két 
kürtő közt kialakításra kerülő szellőző a fent bemutatott előnyöket ez 
esetben is biztosítja.

alternatív Fűtési Mód
Minden családi házban és lakásban fontos a folyamatos fűthetőség biztosítása. A fő (központi) fű-
tés üzemzavara esetén – melyet okozhat meghibásodás, de áramszünet is – lényeges biztonságunk 
szempontjából, hogy más módon is fűthessünk. További kéménykürtő beépítése megteremti annak 
feltételét, hogy a központi fűtés kiesése esetén kandallóval, cserépkályhával fűtsünk. Az eltérően nö-
vekvő energiaárak előre kiszámíthatatlan jövőbeli mozgása miatt jelentősen felértékelődik az egyes tü-
zelőanyagoktól való függetlenedés. A plusz kéménykürtő beépítése biztonságot és függetlenséget teremt.
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