Miért a Leier kémény?

Valódi és teljeskörű garancia. Az Ön biztonsága számunkra elsődleges szempont.
Minden kéményrendszerünk mellé kiemelkedő – 33 év – garanciát biztosítunk, a vásárlás napjától
számítva.
A garancia kéménytípustól függetlenül a kéményrendszer egészére szól.

A Leier kéményrendszerek magas minőségük, innovációtartalmuk, tartósságuk,
valamint a kéményrendszerekhez nyújtott kiemelkedő rendszergarancia által kiérdemelték a Magyarországi
Kéményseprőmesterek Szövetsége ajánlását.
A neves szakmai elismerés társaságunk számára egyrészről felelősséget, másrészről
elkötelezettséget jelent a piacon több évtizede jelen lévő termékeink további folyamatos fejlesztése
tekintetében.

Milyen kéményt válasszak? VIDEÓ
Ma energiatudatosabbak vagyunk, mint valaha, és tudjuk, hogy a folyamatos fejlesztések és technikai fejlődés
miatt egyre többet és többet várhatunk el egy kéménytől.

Mi újabb és újabb fejlesztésekkel elismerjük, bátorítjuk és kiszolgáljuk az Ön

egyre növekvő elvárásait.

A korszerű kémény észrevétlenül teszi a dolgát:
biztosítja a fűtőkészülék megfelelő hatásfokát,
az égéstermék szakszerű kezelését, készüléktől,
adottságoktól függően az égéshez szükséges levegőt,
egyúttal ellenáll a füstgázból kicsapódó nedvességnek és agresszív savaknak.
Növeli otthonunk komfortérzetét, teljes biztonságot nyújt és segít a fűtésnél az energiahordozóktól
függetleníteni magunkat.

Fűtés a lakótér levegőjétől függetlenül

Kéményrendszereink a kéményfejen át a szabadból biztosítják a
tüzelőberendezés számára az égéshez szükséges levegőt.
Ez azt jelenti, hogy a kéményre kötött tűzelő berendezés (legyen az kályha, kandalló vagy egyéb) nem a
lakótér levegőjét használja fel az égés során (ha így tenne, akkor a modern nyílászárók tökéletes
légszigetelése miatt könnyen léghiány alakulhatna ki).
A Leier kéményrendszerekkel bármely helyiségben biztonságosan fűthet, mert az élettér levegője tiszta és
egészséges marad.

Kéményrendszerek kerámia béléscsővel
A Leier kéményrendszerek termékválasztéka hűen tükrözi elkötelezettségünket az általunk legjobbnak gondolt

műszaki megoldás - a kerámia béléscsövek- iránt.

A kerámia béléscsövek jellemzői:
Nem korrodálódnak, emiatt élettartamuk különösen hosszú,
Savállóak. Üzemszerű működés mellett az égéstermékből kiváló kondenzátum nem okoz kárt a kerámia
béléscsövekben,
Hőállóak, nem olvadnak, ellenállnak a koromégésnek, a csöveken keresztül esetleges füst átterjedése a
lakószintek között kizárt, csatlakoztatásuk villámvédelmi berendezéshez nem szükséges,
Tömegükből eredően gátolják a fűtőkészülék által keltett zajok terjedését lakáson bellül illetve lakások
között,
Magas mechanikai szilárdság és kopásállóság jellemzi őket, mely tulajdonságok hozzájárulnak hosszú
élettartamukhoz,
A kerámia béléscsövek jellemzője, hogy környezetbarátok, újrahasznosíthatóak,
A kerámia béléscsővel épített kéményrendszerek évtizedek óta sok millió háztartásban megbízhatóan
üzemelnek.
A Leier kéményrendszerekben a Hart Keramik Klassik, és az innovatív Multikeram béléscsöveket
alkalmazzuk.
A kerámia béléstest tesztvideónkat ITT megtekintheti!

Egy kéményrendszer - számos előny
Komplett és szabványos rendszer
Az innovatív Leier kéményrendszerek megfelelnek az új MSZ845 szabványnak (ez
alapján 2010. óta csak rendszerengedéllyel rendelkező kéményeket szabad beépíteni).
Ha kéményeinket választja, biztosan szabványos, minden engedélynek megfelelő és
biztonságos kéményrendszere lesz.

Természetes anya
Mi úgy vagyunk innovatíva
hogy nem lehetünk okosab
legkorszerűbb gyártástechn
épített kéményrendszer tök
mentes, és a környezetet se

Csendes és megbí
Ellenáll a savnak és a nedvességnek
A kémény akkor jó, ha észr
A kerámia béléscső garantáltan képes több évtizedig is ellenállni a kémény üzemelése
során keletkező káros anyagoknak (pl. a füst maró savjának) és az óhatatlanul kicsapódó fejlesztéseinknek és csúcsm
vállalhatunk minden kémén
nedvességnek is. Hosszú használatra terveztük.
elérheti.

Megoldás minden tüzelési módra
Bármilyen tüzelőanyaggal szeretne fűteni, talál hozzá Leier kéményt. Választhat
univerzális (minden tüzelőanyaghoz kiváló) vagy speciális (az adott tüzelőanyaghoz a
legoptimálisabb) kéményt.

Egyszerű, gyors f
Kéményrendszereink gyors
építőkockaként simulnak eg
illusztrált építési útmutatóv

Egy kéménytest – több tüzelési mód
Kétkürtős kéményeinkkel Ön egyetlen kémény beépítésével két szabadon választott
kéménytípushoz juthat (a prospektusban található kéménytípusaink többségét tetszése
szerint állíthatja párba). Gyakorlatilag egy kéménytest felépítésével két kéménye lesz –
például a kandallója és a gázkazánja számára.

Több, mint kémé
Újraértelmeztük azt, amit e
választható szellőzőkürtőve
vezetékek (pl. TV-kábel, ri
tüzelőberendezés számára s
üzemszerű működése közb
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