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ICOPAL WULKAN  
Заслужава ли си?

•	 Димоотвеждащи системи,  
изпълнени от естествен  
вулканичен камък

•	 Системно решение на  
завършващата част над покрива

•	 Бърз и лесен монтаж

•	 Отлична изолация

•	 Висока вертикална стабилност

•	 Удобна опаковка на всички елементи на 
димоотвода

•	 Стойността на завършващия елемент  
е включена в цената на стартовия пакет

•	 Разнообразие от размери на вентилационния блок

•	 Аксесоари, изработени от висококачествени 
материали

•	 Европейски знак за качество  за цялата 
димоотвеждаща система

ПРОСТО РЕШЕНИЕ-ЗАСЛУЖАВА СИ!

Готови елементи за завършване  
на димоотвода над покрива
Димоотвеждащата система ICOPAL WULKAN-единствената 
система на пазара, която предлага готови завършващи 
елементи над покрива.

Икопал България, 
1421 София, ул. Горски пътник 34

тел. 02 8650225
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пълна вентилируема 
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Въздух 
Димни 
газове

Димоотвеждаща система ICOPAL WULKAN C/CI Димоотвеждаща ситема ICOPAL WULKAN CI-eko Димоотвеждаща система ICOPAL WULKAN C-SPS/k

Вътрешен диаметър на отвора: Ø 140 / 160 / 200 мм
Работна температура: 600С ÷ 6000С
Използвано гориво: мазут, газ, твърдо гориво

Външен блок: 
Pv36: 360 х 360 х 245 мм
Pv50: 360 х 500 х 245 мм – с вентилация
Pv68х2: 360 х 680 х 245 мм – двоен

Вентилационен блок:
BW-20: 240 х 200 х 245 мм (с 1 канал)
BW-36: 240 х 360 х 245 мм (с 2 канала)
BW-52: 240 х 520 х 245 мм (с 3 канала)

Вътрешен диаметър на отвора: Ø 140 мм
Работна температура: 300С ÷ 2000С
Използвано гориво: газ
Външен блок: както при CI-eko
Двуслойна въздушна димоотвеждаща система, предназначена 
за съвместна работа с кондензационни газови отоплителни 
устройства със закрита горивна камера

Вътрешен диаметър на отвора: Ø 140 / 200 / 250 мм
Работна температура: 600С ÷ 6000С
Използвано гориво: мазут, газ, твърдо гориво
Външен блок: 460 х 460 х 200 мм
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