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Výhody  
nového systému:
•  Cenově výhodnější systém odkouření,  

než původní systém flexibilního potrubí

•  Flexi hadici může využít bez odpadních 
zbytků

•  Hadice je vyrobena z UV stabilního plastu

•  Řezání a spojování hadice je velmi 
jednoduché

•  Hadici lze řezat zalamovacím nožem

•  Bajonetový spoj zajišťuje přesnost 
a rychlost spojování

•  Jistící objímka spoje zajišťuje pevnost 
spoje a zabraňuje jeho rozpojení

Nové řešení,  
lepší ceny!



Pokyny pro práci a instalaci  
jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm

Komponenty jednovrstvého flexibilního 
systému (FLEX) Ø 80 mm

1.  Flexibilní hadici uřízneme 
v půlce dvou stejných částí.

2.  Do druhého žlábku hrdla vložíme 
těsnící kroužek. Dbáme na to, 
aby bylo vloženo přesně. 

1.  Pro přechod ze svislé 
do vodorovné části používáme 
patní koleno, kdy nejprve 
do druhého žlábku v hrdle 
vložíme těsnící kroužek.  
Dbáme na přesné vložení. 

3.  Oba kusy následně vložíme 
do sebe a krouživým pohybem 
přes „zub“ zajistíme. 

2.  Následně vložíme kus s trny 
do sebe a krouživým pohybem 
přes „zub“ zajistíme. 

4.  Pro pevné zajištění spoje 
zajistíme jistící objímkou spoje.

3.  Pro pevné zajištění spoje 
zajistíme jistící objímkou spoje.

V žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části 
řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. 
Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během 
provozu k nevratnému poškození hadice.
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Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části 
kouřovodu, kotvení hadice

Ukončovací hrdlo Ø 80 mm
objednací kód: KHA717080014
cena bez DPH: 950 Kč

Jistící objímka spoje +  
těsnící kroužek Ø 80 mm
objednací kód: KHA717080011
cena bez DPH: 490 Kč

Patní koleno flex Ø 80 mm 
s kotvením
objednací kód: KHA717080012
cena bez DPH: 945 Kč

Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm
balení po 15 metrech:
objednací kód: KHA717080010/15
cena za 1 metr bez DPH: 320 Kč

balení po 30 metrech:
objednací kód: KHA717080010/30
cena za 1 metr bez DPH: 290 Kč

balení po 30 metrech:
objednací kód: KHA717080010/50
cena za 1 metr bez DPH: 270 Kč


