TIILERI-HORMIT

Tiilerin hormivalikoimasta
löydät tulisijaasi ja kotiisi
sopivan hormin.
TIILIHORMI T600
HARKKOHORMI T600
TERÄSHORMI T600

Teräshormi T600, Mikael lämpiöuuni

Tiilihormi T600, Funkkis Lauri

TIILERI-TIILIHORMI T600

Harkkohormi T600, Tyyne takkaleivinuuni

TIILERI-HARKKOHORMI T600
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TIILERI-TERÄSHORMI T600

1. TIILERI-TIILIHORMI T600

Alaliittymä
Ominaisuudet:
- paloturvallinen
- massiivinen
- varastoi hyvin lämpöä
- matalat pintalämpötilat
- hyvät veto-ominaisuudet
- muunneltava
- pitkäikäinen
- edullinen rakentaa
- tunnetuin hormiratkaisu
- alaliittymämallit

2. TIILERI-HARKKOHORMI T600

3. TIILERI-TERÄSHORMI T600

Ø 160 mm, Ø 180 mm

Ø 150 mm, Ø 175 mm

Alaliittymä,
pääliliittymä

Pääliliittymä

Ominaisuudet:
- nopea muurata
- paloturvallinen
- Saatavana on kaksi kokoa:
Ø 160 mm ja Ø 180 mm.
- sekä ala- että pääliliittymämallit

Koko:
puolen kiven hormi 390x390 mm (PT ja PRT)
täyden kiven hormi 390x530 mm (PT ja PRT)
NRT ja RT tiililillä koko n. +20 mm
Varaava massa:
puolen kiven hormi n. 300 kg/m (PT tiilestä)
täyden kiven hormi n. 370 kg/m (PT tiilestä)
Suojaetäisyys palava-aineiseen
materiaaliin100 mm.
Paketti sisältää:
Hormipaketti räätälöidään asiakkaan
tarpeiden mukaan.
Muuta:
Tiilen väri on asiakkaan valittavissa ja
tiilipiipun voi halutessaan myös pinnoittaa.

Koko: Ø
Ø
Paino: Ø
Ø

160
180
160
180

mm
mm
mm
mm

360x360 mm
400x400 mm
105 kg/m
120 kg/m

Suojaetäisyys palava-aineiseen
materiaaliin 20 mm.
Paketti sisältää:
- Piippuharkot 245 mm
- Eristekourut 600 mm
- Keraamiset sisäputket 330 mm
- Keraamiset päätypalat 60 mm
- Savupelti
- Liitos/muuntoadapteri
- Läpivientieristeet
- Tiivisteteippi välipohjaan
- Tulenkestävän valumassa ja
harkkomuurauslaasti
(alaliitosmallissa myös
nokiluukku ja keraaminen
liitoselementti,
suorakaide 660 mm)
- Pellityssarja
- Piipunhattu

Puhtaaksi muurattu

Pinnoitettu

Muuta:
Varmista hormin turvallisuus tilaamalla
vahvikekansi pääliliittymämalleihin.

Ominaisuudet:
- siro
- kevyt ja nopea rakentaa.
- yleensä pääliliittymämalleihin
Paino: 12 kg/m
Suojaetäisyys palava-aineiseen
materiaaliin
- 50 mm kun yläpohjan
eristevahvuus max 400 mm
- 70 mm kun yläpohjan
eristevahvuus 400-600 mm
Paketti sisältää:
- Sadesuoja
- Rikkisuoja
- Liitospaketti takkaan
- Peltinen läpivientisarja
- Aluskatetiiviste/höyrysulku 2 kpl
- Kiinnityspanta ruuviliitos
- Välipohjan lisäeriste
(kork. 500mm)
- Peitelevy 0–18°+ tuentakumi
- Asennuspaketti (sis.palomassa,
Ce-merkintäkyltti ja
asennusohjeet)
- Suoramoduuli lyhyt 540 mm
- Suoramoduuli pitkä 1170 mm
- Suoramoduuli savup 1170 mm
Muuta:
Väri valkoinen tai RST harjattu. Peltisen läpivientisarjan väri on
valittavissa viidestä perusväristä.

