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Az eka termékskála nem csupán a szimpla és duplafalú égéstermékelvezető és kéményelemeket tartal-
mazzák különböző kivitelekben — pl. fém vagy karima tömítéssel — de aknarendszereket is. Különböző 
típusú műanyag termékeket, flexibilis és merev falú csőrendszereket is szállítunk.

Az eka az ügyfelek egyedi igényeire illesztett termékek gyártására és szállítására szakosodott. 
Örömmel állunk rendelkezésére mérték után készített termékeinkkel.

Termék áttekintés

Kenyérsütő kemence

Pékség

Tetőátvezetés  

Szennyesledobó

Ipari berendezések

Karos megfogószerkezet

Füstcső rákötés

Szabadon álló berendezés

Egyfalú kéményrendszer, egy és több rácsatlakozás 4. oldal

Duplafalú kéményrendszer, egy és több rácsatlakozás 5. oldal

Flexibilis rendszer / Karimás rendszer Europ, egy és dupla rétegű 6. oldal

Fémesen tömör rendszer, egyfalú és duplafalú 7. oldal

Kéményfej burkolatok / Műanyag füstgázelvezetés 8. oldal

Egyfalú kéményrendszer felépítése, műszaki adatai 9. oldal

Duplafalú kéményrendszer felépítése, műszaki adatai 21. oldal

Flexibilis nemesacél rendszer felépítése, műszaki adatai 38. oldal

Kivitelezési példák  
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Single wall system,
complex E
Wall thickness 0,6 mm

Système d`évacuation
simple parois,
complexe E Paroi 0,6 mm 

monoparete, complex E
spessore 0,6 mm

Enkelwandig systeem
complex E
Wanddikte 0,6 mm

Технические данные,
комплех E
одностенная система 0,6 мм 

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E 
Wanddicke 0,6 mm

Single wall system,
complex E
Wall thickness 0,6 mm

Système d`évacuation
simple parois,
complexe E Paroi 0,6 mm 

monoparete, complex E
spessore 0,6 mm

Enkelwandig systeem
complex E
Wanddikte 0,6 mm

Технические данные,
комплех E
одностенная система 0,6 мм 

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E 
Wanddicke 0,6 mm

Egy rácsatlakozás

 Több rácsatlakozás

Telepítés aknába
Több rácsatlakozás
Gravitáció
Nedves üzemmód
Helységlevegőtől független üzemmód lehetséges

Telepítés aknába
Egy rácsatlakozás
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Nedves üzemmód
Nadrág-szétválasztó idom alkalmazása lehetséges

Alternatívák:

installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust temperature 200 °C
wet

installation in a chimney or a shaft
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible

Egyfalú kéményrendszer
eka complex E
Falvastagság 0,6 mm és 1,0 mm

global E
Falvastagság 0,5 mm; DN 300-ig

Egyfalú kéményrendszer
eka complex E
Falvastagság 0,6 mm és 1,0 mm

global E
Falvastagság 0,5 mm; DN 300-ig
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Alternatívák:

Double wall chimney system
complex D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 25 mm

Cheminées double parois
complex D
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 25 mm

Canne fumarie doppia parete
complex D
Spessore 0,6 mm
Isolazione 25 mm

Duppelwandig systeem 
complex D
Wanddikte 0,6 mm
Isolatiedikte 25 mm

                   

Технические данные,
Двухстенная системa
комплех Д
толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 25 мм

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex D 
Isolierdicke 25 mm 

Технические данные,
Двухстенная системa
комплех Д
толщина стенок 0,6 мм

������������� 25 ��

Double wall chimney system
complex D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 50 mm

Cheminées double parois
complex D
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 50 mm

Canne fumarie doppia parete
complex D
Spessore 0,6 mm
Isolazione 50 mm

Duppelwandig systeem 
complex D
Wanddikte 0,6 mm
Isolatiedikte 50 mm

                   

Технические данные,
Двухстенная системa
комплех Д
толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 50 мм

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex D 
Isolierdicke 50 mm 

Egy rácsatlakozás

 Több rácsatlakozás

Épülethez rögzítve felállítva
Több rácsatlakozás 
Gravitáció 
Nedves üzemmód
Helységlevegőtől független üzemmód lehetséges

Épülethez rögzítve felállítva
Egy rácsatlakozás
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Nedves üzemmód

annex at the building
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible

annex at the building
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust temperature 200 °C
wet

Duplafalú kéményrendszer
eka complex D
Hőszigetelés: 25 vagy 50 mm

global D
Hőszigetelés: 30 mm; DN 300ig

Duplafalú kéményrendszer
eka complex D
Hőszigetelés: 25 vagy 50 mm

global D
Hőszigetelés: 30 mm; DN 300ig
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installation in a chimney or a shaft
gravitáció, max. exhaust
temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust
temperature 200 °C
single wall, double wall
wet

Flexibilis nemesacél rendszerek
eka complex E FDL (dupla rétegű) / eka complex E FEL (egyrétegű) 
Falvastagság FDL 2 x 0,12 mm.    FEL 0,12 mm      AISI 316L

Price list, technical data
stainless flexible liner-single / double wall
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm 
AISI 316L

Liste de prix, données techniques
conduit flexible inox simple et double 
agraffage
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Listino prezzi, dati tecnici
flex flue liner mono/doppia
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Prjislijst
Flexibel roestvaststalen systeem 
enkelwandig / duppelwandig                   
Wanddikte 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Прайс-Лист 
cистема эка - гибкая однослойная / 
двухслойная
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм
AISI 316L

Preisliste und technische Daten 
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Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm
AISI 316L 

Flexible Edelstahlsysteme
eka complex E     FDL (doppellagig)
eka complex E     FEL (einlagig)

5.1 - 5.4 

Flexibel_complexE.indd   1 08.01.2010   11:23:16 Uhr

Telepítés aknába
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Egy vagy kétrétegű kivitelben
Nedves üzemmód

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex EUROP D+EDuplafalú kéményrendszer

eka complex EUROP D + E
Hőszigetelés vastagsága 50 mm (EUROP D + E)     Haszoncső falvastagsága 1,0 mm

Annex at the building
installation in a chimney or a shaft
positive pressure max. 5000 Pa, max. exhaust
temperature 600 °C/200 °C
wet
maximal diameter 1000 mm

Alternatívák:

Épülethez rögzítve felállítva
Telepítés aknába
Túlnyomás 5000 Paig, max. hőmérséklet 600 °C / 200 °C
Nedves üzemmód
Maximális átmérő1000 mm
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Metallisch dichtendes System
eka complex medi E (einwandig)
Wanddicke 0,6 mm 

Système d`évacuation
simple parois,
complexe medi E
Paroi 0,6 mm
sous réserve de modi�cations
techniques  

monoparete, complex medi E
spessore 0,6 mm
ci riserviamo il diritto di
cambiare i dati tecnici

Enkelwandig systeem
complex medi E
Wanddikte 0,6 mm
holländisch

Технические данные,
комплех medi E
одностенная система 0,6 мм 
russisch

Single wall system,
complex medi E
Wall thickness 0,6 mm
We reserve us the right to
change technical details

Fémesen tömör rendszer
eka complex medi E (egyfalú)
Falvastagság 0,6 mm

Double wall chimney system 

Cheminées double parois

Canne fumarie doppia parete

Duppelwandig systeem 

                   

Технические данные,

толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 30 мм

теплоизоляция 50 мм

Metallisch dichtendes System
eka complex medi D (doppelwandig)
Isolierdicke 30 mm Ø 80 -300 mm 
Isolierdicke 50 mm ab Ø 350-500 mm

комплех medi Д
Двухстенная системa

complex medi D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 30 mm Ø 80-300 mm
Insulation 50 mm Ø 350-500 mm

complex medi D
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 30 mm
Ø 80-300 mm
Isolation thermique 50 mm
Ø 350-500 mm

complex medi D
Spessore 0,6 mm
Paroi 0,6 mm
Isolazione 30 mm Ø 80-300 mm
Isolazione 50 mm Ø 350-500 mm

Ø 80-300 мм

Ø 350-500 мм

complex medi D
Wanddikte 0,6 mm
Isolatiedikte 30 mm Ø 80-300 mm
Isolatiedikte 50 mm Ø 350-500 mm

Fémesen tömör rendszer
eka complex medi D (duplafalú)
Hőszigetelés vastagsága 30 mm  Ø 80300 mm  vagy 50 mm Ø 350500 mmtől

annex at the building
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max. 
exhaust
temperature 600 °C
wet

installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max. 
exhaust
temperature 600 °C
wet

Alternatívák:

Alternatívák:

Épülethez rögzítve felállítva
Egy rácsatlakozás
Túlnyomás 5000 Paig, max. hőmérséklet 600 °C
Nedves üzemmód

Telepítés aknába
Egy rácsatlakozás
Túlnyomás 5000 Paig, max. hőmérséklet 600 °C
Nedves üzemmód
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Construction on a shaft
several surfaces, weather steady
special measures possible

Kéményfej burkolatokErste Wahl für Sanierung
und Modernisierung

Selbst der langlebige Baustoff Stein verliert 
im Laufe seines „Lebens“ an Substanz, bedingt 
durch Umwelteinfl üsse und Alterung. Mit dem 
neuen Stülpkopf von eka sparen Sie sich kosten- 
und zeitintensive Ausbesserungsarbeiten : Der 
maßgefertigte Rahmen wird einfach über den 
bestehenden Schornstein gestülpt und fest ver-
spannt. Anschließend werden die Verkleidungs-
elemente und das Abschlusselement angebracht.

An individual look

eka cowls are available in two 
popular surface textures and three 
different colour variations

Dachmontage nach dem Baukasten-
Prinzip von eka: Schnell und sicher!

Empfehlenswerte Lösung
für jeden Neubau

Auch bei neuen Gebäuden lohnt sich der
Einsatz eines eka-Stülpkopfes. Vor allem, wenn 
der (nachträgliche) Einbau eines Kaminofens 
gewünscht wird. Auf den Schornsteins wird der 
Stülpkopf montiert.  Durch die hochwertigen 
Strukturverkleidungen ist das Thema Optik 
gleich mit erledigt – ganz ohne Verschiefern
oder Verklinkern! Welche Oberfl ächen erhältlich 
sind, sehen Sie unten.

Als anerkannter Spezialist für hochwertige Schornsteinsysteme ist es
für eka selbstverständlich, dass Verarbeitung und Handling der Produkte 
höchsten Ansprüchen genügen. 

NEU: Der Stülpkopf von eka.  Nach dem neuen Baukasten-Prinzip  konzipiert!

Unsere Stülpkopfe gefallen mit ihrer bauharmonischen Optik  und überzeugen 
durch eine e�ektive Montage : Ein Stülpkopf von eka besteht aus mehreren 
maßgefertigten Elementen  – der kompletten Rahmenkonstruktion , dem 
kompakten Abschlusselement  und einer individuellen Verkleidung  – die Ihr 
Installationsprofi  schneller und sicherer aufs Dach transportieren und dort 
montieren kann, als vergleichbare Produkte. 

eka Stülpkopf: Montage nach Maß  

Die schnellste Art, Ihren 
Schornstein zu erneuern! 

Brick red                Matt black             Anthracite          Stainless steel
                                                                silky sheen                    matt

Options:  
• Stainless steel, matt
• Stainless steel, powder-coated in RAL colours
• Copper facing (Frame is galvanised copper plated)

Schritt 1: Der vormontierte Stülpkopf wird vom 
Installateur zerlegt und in Einzelteilen problem-
los aufs Dach transportiert

Schritt 2: Zuerst wird der Edelstahlrahmen über 
den alten Schornstein gestülpt und fest mit 
dem Mauerwerk verspannt

Schritt 3: Jetzt werden die vier witterungs-
beständigen Verkleidungselemente in die 
Rahmenkonstruktion eingehängt

In 4 Schritten zum 
neuen Schornstein:

NEU!

   Der Stülpkopf von eka überzeugt:
   Unschlagbare Vorteile für Bauherren!

· Individuelle Maßanfertigung !

· Langlebige Edelstahlkonstruktion !

· Witterungs- und frostbeständige Faserzement-Verkleidung !

· Erhältlich in 2 Oberfl ächenstrukturen und 3 Farbvarianten !

· Garantierte Wartungsfreiheit !

· Unbrennbare Materialien für höchste Feuersicherheit !

Der Stülpkopf lässt 
sich besonders
einfach aufs Dach 
bringen, mittig
teilen – und dabei 
ganz nach Ihrem
Geschmack gestalten!

Stabile und 
leichte Profi l-
konstruktion

Halteschienen in 
Edelstahl, Schwarz, 

oder Ziegelrot.

Schritt 4:  Zum Schluss wird das Abschlusselemet 
aufgesetzt und verschraubt – fertig ist Ihr neuer 
Schornstein in echter eka-Qualität!

Abschlusselement

4 Anpassungs-
schrauben, zum 
leichten Fixieren 
am Schornstein
(ab Länge 1750mm, 
8 Schrauben)

8.22 8.23

EKA_Prosp_Stuelpkopf_MBa_SF_ES.indd   3-4 04.01.2010   9:10:12 Uhr

      tégla minta       hódfarkú minta         vörösréz        nemesacél (matt)  

rigid, flexible, concentric
components/double pipe system

Aknára ráépítendő
Különböző felületi struktúrákkal
Időjárásálló rostos cementlapok
Egyéni méretek gyártása

Merev, flexibilis, koncentrikus 
elemek, cső a csőben rendszer

Duplafalú flexibilis rendszer
Felületi érdesség 2,7 mm

eka rendszerei bizonyított minőséget képviselnek 
a szanírozás, modernizálás és új építés területein

Egyéni megjelenés 
ekakéményfej burkolat kettő közkedvelt felületi 
struktúrával és négy színben kapható.

Alternatívák:
• nemesacél burkolat (matt)
• nemesacél burkolat RAL színskála szerint, 

szemcseszórt
• vörösréz burkolat

Műanyag füstgázelvezetés
Muelink & Grol
Merev, flexibilis, koncentrikus elemek /cső a csőben rendszer
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Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 1994. szeptember 15-én alakult. 
Vállalatunk 100%-ig magyar tulajdonban van.

Fő célkitűzésünk, hogy világszín vonalú, energi-
atakarékos és kör  nyezetbarát ter mékek szállí tá
sá val és az ISO 9001:2008 szab  vány által meg-

Az Ön partnere:

LZ Thermotrade Kft.
2112 Veresegyház, Szadai u. 13. • Telefon: +36 28 588 810
info@kemenyszallito.hu • www.eka-edelstahlkamine.de

További információk:
www.eka-edelstahlkamine.de

Műszaki kérdések és 
ajánlatadás. Értékesí-
tési csapatunk öröm-
mel nyújt támogatást.

Munkatársaink

határozott minõ ségi szolgáltatással az ágazat 
egyik meg határozó szerepet be töltõ vállal ko zá-
sává fejlõdjünk. 

Cégünk az eka edelstahlkamine Gmbh. termékei-
nek kizárólagos magyarországi képviseletét látja el.




