
APIBŪDINIMAS

Vamzdis STARFLEX gaminamas iš plieno 316L. Tai dvisluoksnė  
(2 x 0,12 mm), elastinga, iš vidaus lygi dūmtraukio sistema, skirta 
visų rūšių kietajam kurui. Grupės STARFLEX gaminiai idealiai tinka 
renovuojant esamus mūrinius kaminus su nuosprūdžiais ar nelygu-
mais, dėl kurių neįmanoma įleisti tradicinių plieninių sistemų.

Jeigu Jūsų dūmtraukį reikia remontuoti, pasinaudokite vienu iš „Poujoulat“ sprendimų.  
Pasirinkę tinkamą sistemą turėsite puikiai veikiantį ir saugų dūmtraukį.

ESAMO DŪMTRAUKIO RENOVAVIMAS PRITAIKANT  
ŽIDINIAMS IR KROSNELĖMS.            

ELEMENTO SANDARA

STARFLEX 2012

STARFLEX 2012,  
EASINOX WG, OVALINOX WG

TECHNINIAI DUOMENYS 

STARFLEX yra elastingas dūmų vamzdis, atsparus suodžių  
gaisrui, paruoštas nuolatiniam veikimui, kai išmetamųjų dujų 
temperatūrai 450 °C, ir pirmiausia skirtas įrengti sistemose, 
kuriose naudojamas kietasis kuras.

Mūsų sistema STARFLEX 2012, kurios storis 2 x 0,12 mm,  
yra itin atspari suspaudimui, tempimui ir gniuždymui,  
dėl to įleidžiant vamzdį į kamino šachtą kyla mažai problemų.

Vamzdis gali būti pristatomas susuktas arba gabalais.

Dūmtraukio sistema STARFLEX 2012,  
skirta naudoti remontuojant esamą  
tradicinį kaminą, einantį kreivai.
Elastinga sistema leidžia išnaudoti bemaž 
visą kamino paviršių nesusiaurinant jo 
skerspjūvio.

Dūmtraukio sistema EASINOX WG,  
skirta naudoti remontuojant iš plytų  
sumūrytą tradicinį kvadratinį kaminą.
Apskrita elemento forma leidžia išnaudoti 
bemaž visą kamino paviršių nesusiaurinant 
jo skerspjūvio.

Dūmtraukio sistema OVALINOX WG,  
skirta naudoti remontuojant iš plytų  
sumūrytą tradicinį stačiakampį kaminą.
Ovali elemento forma leidžia išnaudoti 
bemaž visą kamino paviršių nesusiaurinant 
jo skerspjūvio.

STARFLEX 2012 EASINOX WG OVALINOX WG



 

STARFLEX 2012,  
EASINOX WG, OVALINOX WG
ESAMO DŪMTRAUKIO RENOVAVIMAS PRITAIKANT  
ŽIDINIAMS IR KROSNELĖMS.

APIBŪDINIMAS
Židinio įdėklas EASINOX WG pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančiojo 
plieno. Naudojant šią sistemą garantuojamas esamo seno mūrinio kamino 
sandarumas ir apsauga nuo dūmų, kad jie nepatektų į gyvenamąsias patalpas. 
EASINOX WG gaminiai visiškai suderinami su kitomis „Poujoulat“ sistemomis.

TECHNINIAI DUOMENYS 
Židinio įdėklai EASINOX WG sukurti esamiems tradiciniams dūmtraukių 
vamzdžiams renovuoti.

Puikiai tinka įrengti malkomis kūrenamose sistemose.

Kartu su STARFLEX KIT, EMAIL PREMIUM arba DUALIS E.I. sujungimais  
sudaro sukomplektuotą sistemą „Poujoulat“.

APIBŪDINIMAS
Židinio įdėklas OVALINOX WG pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio-
jo plieno. Naudojant šią sistemą garantuojamas esamo seno mūrinio kamino 
sandarumas ir apsauga nuo dūmų, kad jie nepatektų į gyvenamąsias patalpas. 
OVALINOX WG gaminiai su specialiais adapteriais visiškai suderinami su kito-
mis „Poujoulat“ sistemomis.

TECHNINIAI DUOMENYS 
Sistemos elementai suveržiami apkabomis, todėl jie negali atsiskirti  
įrengimo metu, kilus suodžių gaisrui arba valant.

Idealiai tinka įrengti sistemose, kuriose naudojamas kietasis kuras.

Sistema gali būti 3 standartinių skersmenų arba laisvai pasirinkto  
skersmens pagal kliento specifikaciją be papildomos priemokos.

Turi savaiminio išsivalymo savybių, kurių suteikia naudojamas  
poliruotas aukštos kokybės plienas.

OVALINOX WG 

EASINOX WG 
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