
Při montáži komínového systému CIKO® je nutno dodržovat “ Obecné montážní zásady “ !!!

Montážní návody k nadstřešním částem a příslušenství komínu jsou součástí balení těchto komponentů.

Pro návlek ŠTUKO:

Pokud je krycí deska uchycena ke komínovému tělesu 

kotvící sadou (nelepí se, ale je přišroubována), osadí se 

do jednotlivých rohů mezi návlek a krycí desku 

trojúhelníky z nerezového plechu (jsou k návleku 

ŠTUKO dodány). Díky tomu bude návlek pevněji 

uchycen pod krycí deskou. 

Polohu návleku je třeba po jeho nasazení zajistit 

aretačními samořeznými vruty, které jsou součástí 

dodávky. Stabilizační vruty se umisťují do protilehlých 

stran tak, aby se vždy vzepřely proti sobě. U návleku 

IMIT lze vrut umístit i do středu stěny, u návleku 

ŠTUKO je třeba umisťovat vrut do kraje návleku, aby 

nedocházelo k prohnutí stěn. Pro aretační vrut je třeba 

předvrtat v návleku 3mm vrtákem díru tak, aby se vrut 

po našroubování vzepřel o cihelné zdivo a zabránil 

vodorovnému pohybu návleku na komínovém tělese. 

Pro dokonalé vymezení polohy po celém obvodu 

komínu doporučujeme použít těsnící molitanové 

klíny (nejsou součástí dodávky).

Schéma usazení nadstřešního návleku.

Komínové těleso vyzdíme do požadované výšky. Po 

dokončení zdění dbáme v nadstřešní části na 

vymazání a začištění spár ve zdivu. Poté je třeba 

provést oplechování komínu v rámci realizace střešní 

krytiny.

Nejdříve je třeba upravit délku návleku podle výšky 

nadstřešní části a sklonu střechy. Návlek ŠTUKO je 

vyroben z profilovaného hliníku s povrchovou úpravou, 

který je upevněn na ocelové nosné kostře. Pro délkovou 

úpravu lze použít nůžky na plech a úhlovou brusku.

Komínové návleky jsou určeny pro finální úpravu nadstřešní části komínů CIKO.

Typy nadstřešních návleků: 

ŠTUKO  - vyroben z profilovaného Al plechu (bílý nebo antracit)

 - vnější rozměr 430x430mm ( 430x830mm pro dvouprůduchové komíny )

IMIT  - vyroben z nenasákavých voděvzdorných desek s profilovaným povrchem

 - vnější rozměr 450x450mm ( 450x850mm pro dvouprůduchové komíny )

Součástí dodávky každého nadstřešního návleku jsou 4ks aretačních šroubů. 

U vybraných typů návleků ŠTUKO jsou dodávány 4ks trojúhelníků z nerezového plechu.

Po dokončení instalace návleku je možno připevnit 

krycí desku a ukončení komínového průduchu.

Po dosednutí návleku musí spodní hrana návleku 

překrývat horní hranu oplechování komínu.
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Návlek IMIT (imitace cihel) je vyroben z nenasákavých 

voděvzdorných desek s profilovaným povrchem 

upevněných na ocelové konstrukci. Pro úpravu dle 

sklonu střechy a délkovou úpravu návleku lze použít 

úhlovou brusku.

Po úpravě délky se návlek jednoduše nasadí. V horní 

části návleku jsou připevněny osazovací úhelníky, na 

které musí návlek spolehlivě dosednout. Návleky jsou 

vyrobeny s dostatečně velkým vnitřním prostorem tak, 

aby bylo umožněno snadné nasunutí i při drobných 

nepřesnostech zdiva.


