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Šamotová vyzdívka Thorma Borgholm

BORGHOLM 2016 a BORGHOLM TOP 2016 sada šamotových cihel s otvory pro přívod
sekundárního vzduchu
24 ks skladem
Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního
vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016.

Kód produktu
Výrobce

Cena

592.0000000622
servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko

1 621,51 Kč
1 340,09 Kč bez DPH

Parametry
Název náhradního dílu

sada šamotů

Použití pro

Borgholm TOP, LOHOLM keramik, otvory pro
sekundární vzduch, boky 4 kusy stejné

Materiál

šamot

Hmotnost

18,5 kg

Počet dílů

10 ks (sada neobsahuje deflektor z
vermikulitu, deflektor si můžete objednat
samostatně číslo položky: 592.0000000667 )

Detailní popis
Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu.
Borgholm, Borgholm TOP 2016.

Postup při demontáži:
●

Vyvměte rošt

●

Vyjměte tvarovky okolo roštu

●

Vysuňte směrem do středu topeniště boční tvarovky - u dna.

●

A vyjměte boky z topeniště ( úhlopříšně přikládácím otvorem )

●

Vyjměte deflektor

●

Vysuňter zadní tvarovky spodní čístí k středu ohniště.

●

A vyjměte šamoty z topeniště ( úhlopříčně přikládácím otvorem )

Postup při montáži:
●

vložte boční šamoty topeniště

●

vložte deflektor, který osazenou frézovanou hranou šamoty zajistí

●

vložte zadní šamoty topeniště

●

Vložte šamoty dna

●

vložte rošt

Náhradní díl pro krbová kamna - Šamotová vyzdívka pro krbová kamna s topeništěm typu Borgholm
(BOrgholm TOP) 2106 a dále obsahuje:
záda topeniště
2 ks – 25 x 200 x 335 mm - deska s otvory

boky topeniště:

4 ks – 25 x 135 x 335 mm – boční

dno topeniště:

2 ks – 25 x 65 x 271 mm – spodní boční
1 ks – 25 x 60 x 225 mm – zadní spodní
1 ks – 25 x 90 x 225 mm – spodní přední

K této vyzdívce topeniště Borgholm je určený deflektor z vermikulitu o rozměrech 400x240 x 30 s frézovanou
hranou

Galerie

