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kompaktní jednodílný cihelný plášť komína 32x32 cm

izostatické izolované vložky v pr. 160 a 180 mm

bezpečné zabudování s 30 mm odstupem

dostupný i v provedení pro Blower-door test

jednoduchá a rychlá montáž

výhodná cena

®Komínový systém CIKO  EASY

Skladba systému
®CIKO  EASY

CIKO® EASY představuje inovativní a jedinečné řešení 
komínového systému s vynikajícími parametry.

S půdorysem 32x32 cm se jedná o kompaktní komínové těleso 
z jednodílných broušených cihelných bloků a izolovaných 
izostatických vložek. Komín je použitelný pro všechny druhy paliv 
a spotřebičů s tím, že je dodáván v nejžádanějších průměrech 
160 a 180 mm. Výhodou systému je i jednoduchá a rychlá 
montáž, je to prostě EASY.

Nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy je možno komínový 
systém doplnit o kompletní řešení parotěsných prostupů.

Kompaktní rozměry systému EASY neumožňují, na rozdíl od 
některých jiných komínových systémů CIKO, přívod spalovacího 
vzduchu ke spotřebiči komínem a je třeba ho řešit jiným 
způsobem.

rychlé zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za 
všech podmínek

malé ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a jako 
prevence proti zanášení komína

maximální odolnost proti tepelným šokům

velmi nízké teploty na plášti komína pro bezpečnost ve stavbě

Funkční výhody při provozu komína CIKO  EASY:®

Izolovaná izostatická
hrdlová vložka



Nadstřešní části

Komínové stříšky

Návlek ŠTUKO antracit

Oblá stříška

Stříška s lapačem jisker

Napojení parozábrany

Návlek ŠTUKO bíký

Ukončení komínovým límcem

Nerezová stříška

Parotěsný prostup

Komínový systém CIKO EASY umožňuje vybírat ze tří typů 
nadstřešních částí:

základní nadstřešní část

komínový návlek ŠTUKO bílý

komínový návlek ŠTUKO antracit

Základní nadstřešní část vzniká vyzděním komínového pláště 
z cihelných bloků a je určena k následné povrchové úpravě podle 
představ investora (obvykle omítnutí nebo obkladové pásky). 
Krycí deska umožňuje povrchovou úpravu až do tl. 5 cm.

Komínový návlek ŠTUKO je vyroben z hliníkového plechu 
a nasazuje se na komínový plášť i přes oplechování komína. 
Vytváří tak ideální stavební detail zabraňující zatékání podél 
komínového tělesa.

V případě požadavku je možno nadstřešní část komína EASY 
zateplit a použít větší krycí desku ze sortimentu CIKO.

Příslušenství

Základní ukončení komína komínovým límcem lze doplnit o jednu 
z komínových stříšek:

oblá stříška

nerezová stříška

stříška s lapačem jisker

Všechny stříšky jsou vyrobeny z nerezového plechu (nohy oblé 
stříšky jsou z pozinkovaného ocelového profilu).

Ke komínům CIKO je dostupný široký sortiment příslušenství. 
Nejčastěji využívané jsou následující typy příslušenství:

parotěsné prostupy CIKO STOPER

redukce komín - kouřovod

těsná komínová dvířka

kotvení ke krovu

sada výztuže a zálivková směs

Bližší informace o sortimentu příslušenství získáte u obchodních 
zástupců CIKO.

STOPER
pro bezpečné

komíny



www.ciko-kominy.cz

CIKO s.r.o.
Předměřice nad Jizerou čp. 15

T: 326 329 526

M: 739 433 808

E: info@ciko.cz

FB: CIKO.kominy

Obchodní zástupci

O2: 733 343 260

O6: 605 296 059

O3: 737 287 035

O5: 733 794 167

O4: 604 253 700

Kontakty kancelář

Nabídky, technické poradenství:
T: 604 220 146
E: nabidky@ciko.cz

Objednávky, logistika:
T: 733 708 570
E: objednavky@ciko.cz

Kontakty
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®Komínový systém CIKO  EASY

Na základě informací o stavbě a spotřebiči Vám rádi odborně 
navrhneme a spočítáme konkrétní cenu komínové sestavy CIKO® 
EASY. 

Orientační ceny komínových sestav jsou kalkulovány za 
kompletní komínové systémy v základním provedení s vybíracím 
otvorem, jedním připojením a základním ukončením. 

V uvedených cenách není zahrnuta cena dopravy a montáže. 
Slevu z ceníkové ceny žádejte u našeho obchodního zástupce.

CIKO® EASY

pro všechny druhy paliv

kompaktní rozměry 32x32 cm

průměry 160 a 180 mm

přirozený i nucený odvod spalin

teplotní třída T400

bezpečný odstup pouze 30 mm

izostatická izolovaná vložka

P1 = 200 Pa

400°

verze 9/2021

Výška komína

Průměr průduchu ø160 mm ø180 mm

Cena v
Kč bez DPH

Cena v
Kč vč. DPH

Cena v
Kč bez DPH

Cena v
Kč vč. DPH

21 916 Kč18 112 Kč

27 324 Kč22 582 Kč

32 733 Kč27 052 Kč

22 217 Kč18 361 Kč

27 680 Kč22 876 Kč

33 143 Kč27 391 Kč

4 m

6 m

8 m

Vyžádejte si cenovou nabídku a budete mile překvapeni!

32x32

h�ps://youtu.be/mlJd2K�PwY
TIP: Představení komínu na YOUTUBE:

https://youtu.be/mlJd2KfkPwY
https://youtu.be/mlJd2KfkPwY
https://youtu.be/mlJd2KfkPwY
https://youtu.be/mlJd2KfkPwY

