
Zjednodušený montážní návod:

• spodní díl přiložte až ke komínu a upevněte ho buď ke komínu hmoždinkami nebo do latí příponkami.
• horní díl přiložte až ke komínu, naražte ho přes spodní díl a upevněte.
• horní díl překrývá spodní díl minimálně o 10 cm.
• přes hmoždinky nalepte krytky, sloupněte ochranou fólii a doskládejte krytinu až ke kobylce

Ceník základních variant:
Označení lakovaný pozink (RAL) pozink (POZ) Velikost lemování

COK-10

COK-15

COK-20

Částečně sesazené oplechování komínů pro jednoduchou montáž svépomocí vyrábíme pro všechny typy krytin a pro 
komíny různých velikostí dle přání a potřeby zákazníka. Jako atyp lze vyrobit i lemování do hřebene. Používáme různé 
materiály, nejčastěji lakovaný pozink dle barevnice RAL. Oplechování se vyrábí na zakázku s dodací lhůtou 14 dní. 

Přední ohyb oplechování (pod komínem) ke krytině, lze vyrobit ve variantě: 
• přední ohyb 4 cm, je nutné na místě obstřihat vlnu tašek
• přední ohyb 1 cm s tím, že se přední oplechování k tašce jen přirazí, vznikne mezera pod plechem mezi vlnami tašky
• do přední části oplechování připevníme 14 cm pásek tvarovatelného hliníku Mega Flex v barvě, který se pak jednoduše 
vytvaruje na tašku
Detaily provedení oplechování je nutno upřesnit při objednávce - viz. druhá strana tohoto letáku.

• oplechování komína se skládá ze 2 kusů - spodního a horního a je opatřeno fólií proti poškrábání.

4 280,- Kč bez DPH
5 178,- Kč s DPH

4 040,- Kč bez DPH
4 888,- Kč s DPH

pro jednoprůduch CIKO a sklon střechy do 48°, obecně 
pro velikost komína kdy součet šikmé délky a šířky 
komína je do 1m

4 850,- Kč bez DPH
5 868,- Kč s DPH

4 490,- Kč bez DPH
5 433,- Kč s DPH

pro jednopr. CIKO nad 48° a dvouprůduch do 43°, 
obecně pro velikost komína kdy součet šikmé délky a 
šířky komína je do 1,5m

5 315,- Kč bez DPH
6 431,- Kč s DPH

4 885,- Kč bez DPH
5 911,- Kč s DPH

pro dvouprůduch CIKO a sklon střechy nad 43°, obecně 
pro velikost komína kdy součet šikmé délky a šířky 
komína je do 2m

Pozn.: Velikost lemování se vypočte jako součet šířky a šikmé délky komína:  v = a + b/cos(α) (viz. obr. na druhé straně)



Oplechování komínu - poptávkový list

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Informace o stavbě
Typ krytiny

°

cm

cm

Volba parametrů lemování Vyberte jednu variantu:

Přední ohyb

1cm - přiražení ke krytině

4cm - příprava pro vystřihnutí vlny tašky

Materiál

Poznámka

Kontakt (Jméno, příjmení, mobil, email)

Sklon střechy (ve 
stupních)
Šíře komína  
(podél hřebene)
Délka komína 
(kolmo na hřeben)

tvarovatelný pás Mega Flex
(+530,- Kč bez DPH)

RAL 
pro lakovaný pozink

Váš vyplněný poptávkový list rádi zpracujeme, stačí ho zaslat emailem na: info@ciko.cz.
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