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kondenzát
obsahujúci kyseliny

Čo všetko musí 
zvládnuť

moderný komín?

Neustály vývoj vykurovacej techniky, ktorý prebieha v posledných 
desaťročiach a jej hlavný cieľ, znižovanie energetickej náročnosti 
pri vykurovaní, značne zmenil požiadavky kladené na komínové 
systémy. 

Moderné vykurovacie zariadenia dokážu využiť podstatne väčšiu časť energie 
obsiahnutej v palive, čo má za následok menšie množstvo, ale hlavne nižšiu teplotu 
spalín, ktoré prúdia do komína. Vodná para zo spalín v komíne skondenzuje a takto 
ho zaťažuje. Vytvorený kondenzát je v mnohých prípadoch agresívna kyselina. 

Keramické vložky používané v našich komínoch vykazujú dlhodobú odolnosť 
voči týmto agresívnym látkam. Izolované komínové systémy Leier poskytujú 
najlepšie riešenie odvodu spalín na dlhú dobu.

Ideálny komínový systém obsahuje keramickú vložku.
Keramika je jedna z najodolnejších materiálov: je odolná voči teplu, kyseline, 
nekoroduje, zabezpečuje dlhú životnosť a tichú prevádzku komínového systému.
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Príjemná klíma, bezpečnosť a úspora 
energie sú hlavnými aspektmi pri 
návrhu bytových stavieb. Návrh 
vhodného spôsobu vykurovania  
a výber optimálneho vykurovacieho 
zariadenia nie je jednoduchá úloha. 
Dôležitou časťou vykurovacej sústavy 
je komín, na ktorý sú v súčasnosti 
kladené vysoké požiadavky z hľadiska 
použitých materiálov, životnosti 
a úspornej prevádzky. Keramické 
komínové systémy dopĺňajú škálu 
výrobkov spoločnosti Leier  
a umožňujú pripojenie širokej  
škály vykurovacích zariadení.



Takýmto riešením je možné predchádzať  
prasklinám, ktoré sa zvyknú tvoriť pri 

jednoprieduchových komínoch  
postavených vedľa seba.

kondenzát
obsahujúci kyseliny

spaliny

Spaľovanie bez potreby 

Dvojprieduchový komín

Výberom dvojprieduchového komína je možné 
postaviť v jednom komínovom telese dva komíny.  
Pri dvojprieduchových komínoch je možné 
kombinovať rôzne systémy. Tým sa dosiahne, že do 
jedného komínového telesa je možné pripojiť naraz 
vykurovacie zariadenia na rôzne palivá.

Pomocná šachta nachádzajúca sa medzi dvomi 
prieduchmi má široké využitie.

Moderné, dobre zateplené stavby so vzduchotesnými výplňovými 
konštrukciami majú nízku spotrebu energie aj vďaka malej 
výmene vzduchu v budove. Použitie vykurovacích zariadení  
s otvorenou spaľovacou komorou v týchto stavbách kvôli  
tomu naráža na rôzne technické prekážky.

Každý komínový 
systém spoločnosti 
Leier dokáže 
zabezpečiť 
vzduch potrebný 
pre spaľovanie 
cez komínovú 
hlavicu z exteriéru. 
Vykurovanie je tým 
bezpečné a úsporné.

vzduchu z miestnosti

znamená bezpečnosť
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Na naše komínové systémy poskytujeme ucelenú  
záruku vzťahujúcu sa na konkrétne vlastnosti.  
Záruka sa nevzťahuje len na vlastnosti niektorých  
dielcov komína, ale na celý komín.

Skutočná záruka

je hodnota!
Komín 

Cena komína je zhruba 1% z celkovej ceny stavby. 
Pri stavbe domu je vhodné myslieť na budúcnosť 
a postaviť si aj komín, do ktorého je možné neskôr 
pripojiť moderné vykurovacie zariadenia. 

Predídeme tým finančne náročnému 
a komplikovanému dodatočnému  
zhotoveniu komína. 

Každý moderný komínový systém 
zvyšuje úžitkovú a finančnú 
hodnotu budovy.

“
“
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Odolný proti vlhkosti a kyselinám
Šamotové vložky používané na zhotovenie 
komínových prieduchov desaťročia odolávajú 
nepriaznivým vplyvom, ktoré sa vytvárajú v komíne.

Jeden komín pre rôzne typy palív
V prípade použitia dvojprieduchového komínového 
telesa je možné na daný komín pripojiť spotrebiče 
na rôzne palivá. Na vykurovanie budovy je možné 
využiť aj záložné zdroje, čím sa zvyšuje hodnota 
stavby.

Riešenie pre všetky druhy palív
Z aktuálnej ponuky komínových systémov 
spoločnosti Leier je možné vybrať najvhodnejší 
komín pre rôzne vykurovacie zariadenia. Do komína 
je možné pripojiť spotrebiče na tuhé palivo, ako 
napríklad drevo, uhlie, moderné palivá, akými sú 
napr. brikety, pelety alebo štiepka, ale aj klasické 
plynné a kvapalné palivá.

Kompletný systém
Moderné komínové systémy spoločnosti Leier 
spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných 
noriem. Ich technické riešenie zodpovedá súčasným 
legislatívnym požiadavkám na komíny. 

Je vyrobený z prírodných materiálov
Komínové systémy Leier sú navrhnuté z prírodných 
materiálov. Dielce komínového plášťa vyrobené 
z keramzitu, šamotové komínové tvarovky 
vytvárajúce prieduch na odvádzanie spalín, ako 
aj tepelná izolácia z minerálnej vlny, sú vyrobené 
z ekologických materiálov. Kombinácia klasických 
surovín a modernej výrobnej technológie vytvára 
technicky dokonalý výsledok.

Spoľahlivosť
Pri vývoji komínových systémov a výbere použitých 
materiálov bolo cieľom zabezpečiť dlhú životnosť 
konštrukcie aj pri najťažších prevádzkových 
podmienkach. Na odolnosť voči vyhoreniu sadzí 
a odolnosť voči kyselinám sa poskytuje záruka 33 
rokov. Skutočná životnosť ale môže dosiahnuť aj 
dvojnásobnú dobu.

Komín s vetracou šachtou
Komínové systémy Leier je možné navrhnúť 
a  zhotoviť aj s  pomocnou vetracou šachtou, ktorá 
má rôzne využitie. Do šachty je možné osadiť rôzne 
rozvody, môže zabezpečiť odvetranie vnútorných 
priestorov stavby a pod.

Jednoduchá a rýchla montáž
Realizácia komínového telesa je vďaka vopred 
vyrobeným dielcom a dodávanej montážnej 
dokumentácii rýchla a jednoduchá.

  Výhody 
komínových  
       systémov Leier
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* Význam klasifikácie W3G: 
Vďaka technickému riešeniu komína ako aj použitým šamotovým tenkostenným 
vložkám s technológiou W3G je možné v komínoch kedykoľvek vykonať zámenu 
pripojeného spotrebiča. Počas užívania stavby je možné vymeniť spotrebič 
na určitý druh paliva za celkom odlišné vykurovacie zariadenie, bez potreby 
vykonania väčších úprav na komíne. Je ťažké predpovedať, že ktoré palivo bude 
v budúcnosti najviac používané, preto je použitie komínového systému Leier 
Multikeram správne rozhodnutie.

Nové univerzálne komínové systémy Leier Multikeram a Multikeram LAS 
majú zatriedenie W3G, čo znamená, že sú naraz odolné voči vyhoreniu sadzí  
a taktiež vhodné pre mokrú prevádzku.3G technológiát alkalmazó  

W3G*-technológia  
v nových komínových systémoch Leier Moderné vykurovacie zariadenia na 

tuhé palivo majú zvýšené požiadavky  
na komínové teleso, keď počas 
prevádzky zariadenia je komín 
namáhaný vlhkosťou, ktorá sa tvorí 
skondenzovaním vodnej pary, ako aj 
hrozbou vyhorenia sadzí usadených  
na povrchu komínového prieduchu.

W – komín vhodný pre mokrú 
prevádzku 
3 – komín pre všetky typy palív  
(tuhé, plynné, kvapalné)  
G – odolnosť voči vyhoreniu sadzí



www.leier.sk6

 
ECO Plus 

KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE
 - Kotly na tuhé a kvapalné palivo

 - Kozubové vložky

 - Pece

 - Kachle

 - Plynové kotly

 - Drevosplyňujúce kotly

 - Kotly na pelety

Úplne izolovaný komínový systém Leier ECO Plus je komín vhodný pre pripojenie 
širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne 
druhy palív - plynové kotly, krbové vložky, kotly na tuhé a kvapalné palivo. 

Zadné odvetranie komína zabezpečuje odvádzanie vlhkosti z komínového telesa.

Použitie
ako rezervný
komín

Kombinovateľný  
s inými komínovými 
systémami

Keramická 
vložka

NO FROST
(vyústenie komína 
nezamŕza)

Možnosť
privádzania 
spaľovacieho
vzduchu
cez šachtu*

*výberom komínovej tvarovky s vetracou šachtou



www.leier.sk 7

 

Keramická 
vložka

NO FROST
(vyústenie komína 
nezamŕza)

Použitie 
ako rezervný
komín

SMART
KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE

Našou novinkou je úplne izolovaný komínový systém SMART, ktorý je najmenší  
na trhu.

Je ideálny pre použitie v rodinných domoch. Slúži na pripojenie širokej škály 
vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré sú na rôzne druhy 
palív - krbové vložky, kotly na tuhé palivo. 

Výhodou komína je jeho rozmer, z pôdorysnej plochy zaberá len 0,1 m2!

(Smart 16)

 - Kotly na drevo a uhlie

 - Kozubové vložky

 - Pece

 - Kachle

 - Drevosplyňujúce kotly

 - Kotly na pelety

Správna volba 
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Kombinovateľný  
s inými komínovými 
systémami

Možnosť 
výmeny 
spotrebičov

Keramická
vložka

NO FROST
(vyústenie 
komína 
nezamŕza)

Systém LAS 
(privádzanie 
spaľovacieho 
vzduchu)

MULTIKERAM LAS
KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE

Tento komínový systém predstavuje – najvyššiu technickú úroveň,  
je vhodný na pripojenie spotrebičov na rôzne palivá s otvorenou ale  
aj uzavretou spaľovacou komorou. Je optimálnym riešením pre plynové  
turbo a kondenzačné kotly, ako aj pre kotly na tuhé palivá s uzavretou  
spaľovacou komorou. 

V prípade bytových domov predstavujú ideálne riešenie pre pripojenie  
viacerých turbo plynových kotlov do jedného komínového prieduchu. 

Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacieho zariadenia, 
umožňuje vykonať v priebehu užívania stavby výmenu vykurovacieho zariadenia.

 - Turbo plynové kotly

 - Kondenzačné plynové kotly

 - Klasické plynové kotly s otvorenou 
spaľovacou komorou

 - Kozubové vložky

 - Pece

 - Kachle

 - Kotly na tuhé a kvapalné palivo

 - Kotly na pelety

 - Drevosplyňujúce kotly

 - Vhodné pre pasívne  
domy

Možnosť 
pripojenia 
viacerých
spotrebičov
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MULTIKERAM 

KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE

Slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou 
komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy.

Je vhodný pre kotly na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín, ako napr. 
drevosplyňujúce kotly alebo kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie,  
krbové vložky a piecky, ale aj pre spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou 
 na rôzne iné palivá, napr. plynové kotly alebo kotly na vykurovací olej.  
Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacích zariadení 
 bez potreby prísunu vzduchu cez komín.

 - Drevosplyňujúce kotly

 - Kotly na pelety

 - Klasické kotly na drevo a uhlie

 - Krbové vložky 

 - Pece

 - Kachle
 - Vhodné pre pasívne  
domy

Kombinovateľný
s inými komínovými 
systémami

Možnosť výmeny 
spotrebičov

NO FROST
(vyústenie 
komína 
nezamŕza)

Keramická
vložka

Možnosť privádza-
nia spaľovacieho 
vzduchu cez šachtu



www.leier.sk10

 

Komínový systém Leier Multikeram LAS P1 je pretlakový turbo komín vhodný  
pre pripojenie kondenzačnej a nízkoteplotnej vykurovacej techniky na plynné  
a kvapalné palivo. 

Výhody keramickej komínovej vložky sú vhodne skĺbené s pretlakovou 
prevádzkou s kategóriou pretlaku P1. Použitá pretlaková technológia  
umožňuje odvádzanie spalín od pripojených kondenzačných  
plynových spotrebičov a použitím menších priemerov prieduchov 
ako pri podtlakových komínoch.

Cez komín je možné privádzať vzduch pre spaľovanie k spotrebičom.  
Použitie komínového systému Multikeram LAS P1 je ideálnym riešením  
pre bytové stavby, systém umožňuje výmenu pripojeného spotrebiča  
bez potreby vykonať dodatočné úpravy.

MULTIKERAM LAS P1 
KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE
 - Plynové turbo kotly

 - Kondenzačné plynové kotly

Kombinovateľný 
s inými komínový-
mi systémami

Tlaková
trieda P1

Keramická 
vložka

NO FROST
(vyústenie 
komína  
nezamŕza)

Systém LAS 
(privádzanie  
spaľovacieho  
vzduchu)

Možnosť pripo-
jenia viacerých 
spotrebičov
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Kombinovateľný 
s inými komínový-
mi systémami

Keramická 
vložka

TURBO 
KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POUŽITIE

Komín určený pre pripojenie plynových kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou 
pre rodinné a bytové domy. 

Vzduch potrebný pre spaľovanie sa cez komínovú hlavicu privádza ku spotrebičom. 
V prípade bytových domov je vhodné použiť tento komínový systém, pokiaľ má 
každý byt vlastný zdroj tepla. 

Komín je vhodný aj z hľadiska akustických parametrov. Pri tomto komíne nepríde  
k zamrznutiu komínovej hlavice, a tým k výpadku vykurovania.

 - Plynové turbo kotly

 - Kondenzačné plynové kotly

Systém LAS 
(privádzanie
spaľovacieho
vzduchu)

NO FROST
(vyústenie komína 
nezamŕza)

Možnosť pripo-
jenia viacerých 
spotrebičov
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LEIER komínové systémy

Najčastejšie používaný komín, 
ktorý zaberie najmenej miesta. 
Slúži na pripojenie akýchkoľvek 
vykurovacích zariadení.

Komín doplnený 
o pomocnú šachtu.  
Cez túto šachtu je možné  
privádzať vzduch potrebný  
pre prevádzku vykurovacích 
zariadení s uzavretou  
spaľovacou komorou, vyriešiť 
odvetranie rôznych priestorov 
a viesť v nej rôzne vedenia.

Výberom dvojprieduchového 
komína je možné postaviť  
v jednom komínovom telese 
dva komíny.  
Pri dvojprieduchových 
komínoch je možné kombinovať 
rôzne systémy. Tým sa dosiahne, 
že do jedného komínového 
telesa je možné pripojiť naraz 
vykurovacie zariadenia 
na rôzne palivá. Pomocná  
šachta nachádzajúca sa medzi 
dvomi prieduchmi má široké 
využitie.

JEDNOPRIEDUCHOVÝ 
KOMÍN S VETRACOU 
ŠACHTOU

DVOJPRIEDUCHOVÝ
KOMÍN

JEDNOPRIEDUCHOVÝ
KOMÍN
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KOMÍNOVÉ SYSTÉMY - Technické údaje

Komíny určené 
pre pripojenie 

kotlov na tuhé palivo 

Komíny určené pre 
pripojenie vykurovacích 

zariadení a kotlov na 
všetky typy palív

Komíny určené  
pre pripojenie

plynových kotlov 
s uzatvorenou

spaľovacou komorou

ECO Plus SMART Multikeram 
LAS Multikeram Multikeram 

LAS P1 TURBO 

Kotle na tuhé palivo 
(so suchou prevádzkou)

Kotle na plynné 
a kvapalné palivo 
(s mokrou prevádzkou)

W3G - zatriedenie

Izolovaný komín s tepelnou 
izoláciou z minerálnej vlny

Rozmery (vnútorný priemer 
keramickej vložky, cm)

14, 16, 18, 
20, 22, 25, 30 16, 18, 20 14, 16, 18, 

20, 25, 30
14, 16, 18, 

20
14, 16, 18, 

20
14, 16, 18, 

20, 22, 25, 30

Vysokokvalitná 
keramická vložka

Hart Klassik Hart Klassik Multikeram Multikeram Multikeram Hart Klassik

LAS pripojenie (privádzanie 
spaľovacieho vzduchu)

P1 - tlaková trieda (komín 
s pretlakovou prevádzkou)

Možnosť pripojenia 
viacerých spotrebičov

Komínová hlavica 
na omietku

Záruka

Na celý komínový systém

Možnosti

Komín s možnosťou 
použitia vetracej šachty

Dvojprieduchový komín

Komínová hlavica 
na obmurovku

Komín s možnosťou 
vystuženia

Strieška na kónické 
vyústenie komína

Pripojenie na kachlovú pec

45° pripojenie komína 
na dymovod
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A Leier kémények magas minőségük, innovációtartalmuk, tartósságuk, valamint 
a kéményekhez nyújtott kiemelkedő rendszergarancia által kiérdemelték a 

 

Návrh
optimálneho
komínového
systému

Komínové systémy Leier si vďaka vysokej kvalite, inovatívnosti, trvanlivosti, ako aj 
poskytovanej záruke vyslúžili odporúčanie Komory kominárov Slovenska.

Významné odborné uznanie našu spoločnosť zaväzuje k neustálemu zdokonaľovaniu 
a vývoju výrobkov.

KOMORA
 KOMINÁROV 
SLOVENSKA

Komín a k nemu pripojený spotrebič spolu vytvárajú systém, pre ktorý je potrebné 
vhodne navrhnúť jeho jednotlivé časti. 

Pri komínoch ide najmä o určenie priemeru prieduchu v závislosti od druhu pripojeného 
spotrebiča, typu komína a jeho výšky.

Komín musí  byť navrhnutý tak, aby sa pri každom prevádzkovom stave pripojeného 
spotrebiča bezpečne odvádzali spaliny pri zabezpečení čo možno najhospodárnejšej pre-
vádzky. Pre výber vhodného komína a optimálneho priemeru prieduchu slúžia dimen-
začné grafy, z ktorých je možné pri zadaní hraničných parametrov odčítať informatívny 
priemer komína. 

V prípade, že sú vopred k dispozícii presné technické parametre (typ pripojeného 
spotrebiča a spôsob jeho pripojenia) je možné optimalizovať prevádzku vykurovacieho 
zariadenia pomocou počítačového programu pre teplotechnický a hydraulický návrh 
zariadenia na odvod spalín. Návrh komína pomocou uvedeného programu napomáha 
jednoduchšiemu revidovaniu komína.
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A Leier kémények magas minőségük, innovációtartalmuk, tartósságuk, valamint 
a kéményekhez nyújtott kiemelkedő rendszergarancia által kiérdemelték a 

 

KOMÍN LEIER ECO PLUS, KOTOL NA DREVO, TW> 240°C 

Vý
ko

n 
ko

tla
 (k

W
)

Účinná výška (m)

LEIER MULTIKERAM, KOTOL NA DREVO, TW> 240°C

Vý
ko

n 
ko

tla
 (k

W
)

Účinná výška (m)
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POSTAV DOM S LEIEROM
LEIERTHERM ®

 e SK s.r.o. ponúka kompletný 
sortiment stavebných materiálov pre celú hrubú stavbu 
aj dotvorenie záhrad.

Do výrobného sortimentu patria:

Tehly LEIERTHERM a LeierPLAN, keramické preklady• 
Tvarovky DURISOL pre nízkoenergetické stavby• 
Betónové šalovacie a murovacie tvarovky • 
Prefabrikované steny • 

 ligránový strop, • 
predpäté dutinové panely)
Komínové systémy • 
Betónová strešná krytina• 
Schodiskové prvky• 
Záhradné prvky (dlažba, terasové platne, kvetináče, • 
záhradné doplnky)
Prvky inžinierskych sietí• 

 e SK s.r.o. je členom medziná-
rodnej skupiny Leier, zameranej na výrobu a predaj sta-
vebných materiálov s pôsobnosťou v strednej Európe. 

 rma, ktorú založil Mi-
chael Leier a stojí na jej čele dodnes.

Výrobca, ktorý myslí ekologicky
Ochrana životného prostredia zohráva v našom živote čo-
raz dôležitejšiu rolu. Spoločnosť LEIER si dala za cieľ ukázať 
svoju kvalitu nielen výrobou prvotriednych stavebných 
produktov, ale aj používaním výrobnej techniky a technoló-
gií, ktoré plne rešpektujú ekologický aspekt. Navyše, vďaka 
starostlivému a efektívnemu triedeniu odpadu a jeho ná-
slednému spracovaniu, kladie odbremenenie životného 
prostredia do popredia.
Ponukou murovacích materiálov s výbornými tepelnoizo-
lačnými vlastnosťami potrebujú budovy z nich postavené 
menej energie na vykurovanie, čím sa pozitívne ovplyvňu-
je globálne otepľovanie. Betónová dlažba vyrábaná z prí-
rodných surovín ekologickou technológiou má pozitívny 
dopad na životné prostredie – medzery na stykoch dlažieb 
dovoľujú dažďovej vode stekať späť do pôdy a udržiavať 
tak prirodzený kolobeh vody. Zatrávňovacie a svahové tva-
rovky LEIER umožňujú zachovať zelené plochy aj pri nevy-
hnutnom spevnení podkladu. Samotná pokládka pritom 
nevyžaduje žiadne ťažké mechanizmy. Takto vytvorené plo-

SPOLOČNOSŤ LEIER

chy sa môžu kedykoľvek znovu rozobrať a nanovo položiť, 
pričom nevzniká žiadny zbytočný odpad. Povrch vydlážde-
ných plôch nie je nikdy priveľmi horúci, čo napomáha op-
timalizácii mikroklímy pri zachovaní všetkých estetických 
požiadaviek.
Malá čistička odpadových vôd LEIER, ktorej činnosť je za-
ložená na prirodzených mechanizmoch a biologických 
postupoch je ideálnym riešením pre rodinné domy, penzi-
óny a administratívne budovy, ktoré nie je možné napojiť 
na kanalizáciu. Odlučovače ropných látok, tukov a olejov, 

 ltrujú znečistenú vodu, spolu s 
jednotkami na zachytávanie kalov a by-pass systémom na 
 ltrovanie veľkých objemov dažďovej vody (napr. pri veľko-

kapacitných parkoviskách), dopĺňajú ponuku prvkov inži-
nierskych sietí.
Pre činnosť spoločnosti LEIER je príznačné, že v prísne eko-
logickej výrobe s precíznou technikou a využitím prírod-
ných surovín vznikajú produkty s vysokou životnosťou, 
ktoré znesú aj najprísnejšie kritériá na ochranu životného 
prostredia.
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TVAROVKY LEIERTHERM 

A LEIERPLAN

Program pre zhotovenie cenových 
ponúk a vizualizácie 

Podklady pre projektantov 
CAD detaily

Informácie o produktoch
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SPOĽAHLIVÉ PROTIHLUKOVÉ 
SYSTÉMY A SYSTÉMY PRE 
POZEMNÉ STAVBY
– UŽ VIAC AKO 50 ROKOV
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Vaše otázky Vám radi zodpovieme 
na našej infolinke, alebo e-mailom.

VÝHODY SCHODISKOVÝCH RAMIEN

Vaše zmluvné stavebniny LEIER:

Tel.: 0850 111 831 
e-mail: leier@leier.sk 

www.leier.eu

SCHODISKOVÉ RAMENÁ

SCHODISKOVÉ RAMENÁ

Vyrábajú sa podľa konkrétnej projektovej dokumentácie, vždy 
na individuálnu zákazku, prispôsobené výškovým aj pôdorys-
ným požiadavkám. Môžu byť priamočiare alebo krivočiare (90° 
aj 180°), s jednou alebo dvoma medzipodestami. 
Sú presné, ich montáž je jednoduchá, nie sú potrebné žiadne 

debniace a armovacie práce, čo výrazne prispieva k urýchleniu 
realizácie stavby. Okamžitá zaťažiteľnosť schodísk umožňuje 
zjednodušenie komunikačných trás na stavenisku, a tým aj 
zvýšenie bezpečnosti.

Presnosť a spoľahlivá kvalita
Moderné výrobné technologické zariadenie riadené počítačom a použité kvalitné 
základné suroviny zaručujú prvotriednu kvalitu a presnosť . 

Hladký povrch bez omietania
Povrch vyrobených schodov je hladký, takmer nepórovitý betón, ktorý je možné 
okamžite po pokládke stierkovať alebo maľovať.

Technické poradenstvo
Kedykoľvek počas projektovania schodísk vám radi poradíme najoptimálnejšie 
riešenie.  Súčasťou dodávky je aj podrobný plán osadenia na uľahčenie montáže.

Rýchla realizácia
Presne na mieru vyrobené schodiskové ramená, ktoré sa jednoducho 
osadia na svoje miesto, výrazne skracujú čas potrebný na realizáciu stavby, 
a tým šetria celkové náklady. Ich pokládka nie je závislá od počasia a sú 
okamžite zaťažiteľné bez potreby akýchkoľvek podpier.

Tvarová kreativita 
Výber veľkosti a typu schodiska, dĺžky a výšky schodu je možný na mieru 
podľa požiadaviek projektu. Je preto jednoduché naprojektovať akékoľvek 
jedno či viacramenné schodisko, priame alebo točité, výrobu vždy 
prispôsobíme konkrétnej stavbe.
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Leier Baustoff e SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na 
našej infolinke alebo e-mailom:

Váš predajca stavebného materiálu LEIER:

TERASOVÝ 
KVETINÁČ
PROFESIONÁLNE RIEŠENIE 
PRE ZÁHRADKÁROV

PREČO KOMPOSTOVAŤ?
Organický materiál, ako odpad zo záhrady a  domác-
nosti sa kompostovaním  podporou rôznych organiz-
mov (červíky, baktérie, atď) premení na pôdu. Je to 
kolobeh, ktorý vo voľnej prírode funguje automaticky, 
bez zásahu človeka. Vyhynuté rastliny sa vďaka mik-
roorganizmom a zvieratám rozkladajú a dávajú pôde 
živiny. Likvidácia záhradného a kuchynského odpadu 
je vďaka kompostovaniu uľahčená a vyhneme sa tak 
nákupu drahých hnojív.  Kompostér by mal byť umiest-
nený v záhrade na ľahko prístupnom mieste. Krátka 
vzdialenosť a ľahký prístup uľahčuje zber komposto-
vaného materiálu ako aj odoberanie  zrelého kompos-
tu. Kompostér by mal byť fúrikom tiež ľahko dostupný. 
Obzvlášť treba dbať na to, aby kompostér bol umiest-
nený na otvorenom priestranstve, aby sa organizmi v 
pôde mohli voľne pohybovať a nadbytočná vlhkosť 
mohla odtekať.

ĎALŠIE DURISOL VÝROBKY

VÝHODY LEIER-DURISOL KOMPOSTÉRU 
• Jednoduché použitie, minimálne úsilie
• Priedušný , preto samoregulujúci klímu
• Automaticky odvádza vodu – žiadne zatečenie
• Odolný proti mrazu
• Tepelno-izolačné schopnosti
• Chráni životné prostredie
• Zníženie množstva organického odpadu
• Úspora priemyselne vyrábaného hnojiva
• Podpora mikroorganizmov
• Na vyžiadanie je dostupné aj v  tvaroch kvetináča
• Kompostér je použiteľný aj ako terasový kvetináč

NÁŠ KOMPOSTÉR JE DOSTUPNÝ 
AJ S VHODNÝM ZÁKRYTOM
• Krásne  pohľadové riešenie (lamely 

zo štiepkocementu)
• Zabraňuje prístupu domácich 

zvierat a nežiadúcich škodcov
• Tieň minimalizuje rast burín
• Zabraňuje vysušeniu kompostovaného materiálu

LEIER-DURISOL KOMPOSTÉR

ČO JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
• Odpad zo záhrady ako lístie, pokosená tráva, 

zvyšky rastlín, ostrihané konáre  kríkov
• Odpad z domácnosti ako šupky z ovocia a zeleniny, 

škrupiny z vajec, kávové fi ltre, čajové vrecúška (je 
potrebné odstrániť kovové sponky z vrecúška)

•  kartóny, kuchynský papier, vreckovky
•  rezané kvety, zemina z črepníkov, slama
• Náš tip: Dážďovky majú radi šupky 

z cibule a kávovú usadeninu

ČO NIE JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
• Choré alebo škodcami napadnuté rastliny
• živočíšny odpad ako syr, saláma, mäso 

alebo kosť (priláka hlodavcov)
• plienky
• sáčky do vysávačov, drevený popol
•  citrusové plody, banánové šupky (sú často postriekané)

Rada odborníka:
Obstaranie dvoch kompostérov umožňuje striedavú 
prevádzku, ostane tak viac času na rozloženie kom-
postu a ušetríte čas na ďalšie navrstvenie. 

Stenové panely Protihlukové panely

Protihlukové tvarovkyTvarovky pre pozemné stavby

Leier Baustoff e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

T E C H N I C K É  Ú DA J E

Rozmery:
• Dĺžka: od 70 do 420 cm
• Šírka: od 40 do 130 cm
• Hrúbka dielcov: od 8 do 25 cm

Trieda zaťažiteľnosti:
Do B3, (hmotnosť zvieraťa 25 – 250 kg)
Vyššia zaťažiteľnosť na dopyt.
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PRVKY 
– PRIEKOPOVÉ ŽĽABY
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Priekopový žľab

Zákrytová doska

Typ
Vnútorná 

šírka horná  
(mm)

Vnútorná 
šírka spodná 

(mm)

Hĺbka 
žľabu  
(mm)

Dĺžka  
(mm)

hrúbka 
steny  
(mm)

hrúbka 
podlahy  

(mm)
kg/kus Trieda 

zaťažiteľnosti

ABE 20/30-200 L 400 200 280 2 000 49 80 275
A (50 kN)
B (125kN)

ABE 30/40-200 L 500 300 400 2 000 50 90 375
A (50 kN)
B (125kN)

ABE 40/50-200 L 700 400 500 2 000 60 90 575
A (50 kN)
B (125kN)

Typ šírka (mm) hĺbka  
(mm)

dĺžka  
(mm)

kg/
kus

trieda 
zaťažiteľnosti

ABE F 20/30-50 zákrytová doska 535 80 498 43
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 30/40-50 zákrytová doska 648 90 498 60
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 40/50-50 zákrytová doska 867 100 498 90
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 20/30-50 
zákrytová doska s otvormi 535 80 498 43

A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 30/40-50 
zákrytová doska s otvormi 648 90 498 60

A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 40/50-50 
zákrytová doska s otvormi 867 100 498 90

A (50 kN)
B (125kN)
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KRYTÉ PARKOVACIE 
STÁTIE
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rozmery (cm) kg/kus

železobetónový základ 300x100x50 3600

oblúkový nosník 550x25x320 2400
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Záhradné platne
Dlažba
Murovacie tvarovky
Obloženia bazénov
Ploty

Dlažba a 
záhradné prvkyLeier Baustoff e SK s.r.o.

Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831

leier@leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke ale-
bo e-mailom:

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

www.leier.sk

SÍDLO A VÝROBNÝ ZÁVOD DURISOL: 
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TEHELŇA PETROVANY:

Leier Baustoff e SK s.r.o. • Pribylinská 3, 831 04 Bratislava • Tel.: 02/43191751, Fax: 02/43642044

Tehelňa Petrovany • Močarmany 594, 082 53 Petrovany • Tel.: 051/7470346, Fax: 051/7797075

Leier Baustoff e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

T E C H N I C K É  Ú DA J E

STÔL
Miery: 1250 x 1250 x 600 mm
Váha: 1950 kg

ROVNÁ RAMPA
Miery: 1250 x 2000 x 600 mm
Váha: 1625 kg

SKOKANSKÁ RAMPA
Miery: 1250 x 2000 x 600 mm
Váha: 1257 kg

VLNITÁ RAMPA
Miery: 1250 x 2000 x 600 mm
Váha: 1520 kg

HRANOVÝ PRVOK
Miery: 1250 x 2500 x 600 mm
Váha: 2490 kg

VLNA
Miery: 1250 x 5940 x 600 mm
Váha: 4500 kg

60

50

MODULOVÉ PRVKY 
SKATERSKÝCH DRÁH
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Rozmery prvkov káblových žľabov Leier LKCS 35 sú obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke:

Typ dĺžka  (mm) šírka  (mm) výška  (mm) hrúbka steny   
(mm)

váha  
(kg)

LKCS 35 žľab bez vyľahčenia 750 450 250 50 73,0
LKCS 35 žľab vyľahčený, delený 1/4-3/4 750 450 250 50 61,0
LKCS 35 žľab  vyľahčený, delený 1/3-2/3 750 450 250 50 61,0
LKCS 35 rozdeľovací prvok 750 35 250 35 11,5
LKCS 35 žľab so zabudovanou rozdeľovacou priečkou 750 450 250 50 83,0
LKCS 35 zákrytová doska 500 450 50 55 23,0
LKCS 35 žľab na zmenu smeru, zalomený doprava 370 450 250 50 27,5
LKCS 35 žľab na zmenu smeru, zalomený doľava 370 450 250 50 27,5
LKCS 35 zákrytová doska na zmenu smeru, zalomený doprava 370 450 50 55 13,0
LKCS 35 zákrytová doska na zmenu smeru, zalomený doľava 370 450 50 55 13,0

Rozmery prvkov káblových žľabov Leier LKCS S sú obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke:

Typ dĺžka  (mm) šírka  (mm) výška  (mm) váha  (kg)

LKCS priamy prvok

S20 1000 410 290 145
S30 1000 510 290 160
S40 1000 610 290 171
S55 1000 740 290 185
S65 1000 860 290 200

LKCS prvok na zmenu smeru, 
zalomený doprava –doľava

S20 940 410 290 124
S30 940 510 290 134
S40 940 610 290 139

LKCS zalomený prvok, oba konce 
zošikmené 

S20 900 410 290 105
S30 900 510 290 110
S40 900 610 290 111

LKCS vyľahčený
S20 1000 410 290 137
S30 1000 510 290 150
S40 1000 610 290 158

rozdeľovací prvok, priamy 495 35 200 5
rozdeľovací prvok, zalomený doprava-doľava 372 35 200 3,7

zákrytová doska priama

S20 500 300 65 21,5
S30 500 400 65 29
S40 500 500 65 36
S55 500 630 65 46
S65 500 750 65 57

zákrytová doska, zalomená 
doprava-doľava

S20 427 300 65 17
S30 427 400 65 20
S40 427 500 65 23

SYSTÉM KÁBLOVÝCH 
ŽĽABOV
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Rozmery:
Výška: 350 mm
Horný priemer: 434 mm
Spodný priemer: 244 mm
Kusy/paleta: 18 ks
Hmotnosť/ks: 35 kg

ZÁKLADOVÁ PÄTKA 
CESTNÉHO SMEROVÉHO 

STĹPIKA
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Výška podlahyzávitová vložka 
M16

závitová vložka 
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Rozmery:
Vnútorné rozmery: 1,5x1,5x2,24 m
Vonkajšie rozmery (s krytom): 1,8x1,8x2,69 m
Vetrací otvor: 30x30 cm
Svetlé rozmery dverí: 60x185 cm
Hrúbka steny: 8 cm
Hrúbka podlahovej dosky: 10 cm
Váha (so zabudovanými dverami a vetraním): 4190 kg
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