
Kota  
teräshormi 15
  Ø 125 mm

Uusi selkeä, 
täydellinen ja 
asennusvalmis 
kokonaisuus

Kota Teräshormi 15 on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toi-

mituspaketti sisältää kaiken mitä tarvitset hormin asentamiseen ja kytkemiseen.  

Hormin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen ja 

hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osalta. Teräshormin modulaarinen 

rakenne mahdollistaa hormin asentamisen siten, että rakennuksen erityispiirteet 

tulevat myös huomioitua.

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä 

ja sen halkaisija on 255 mm. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen 

ruostumaton sisäputki on halkaisijaltaan 125 mm. Hormissa on myös kiinteä 

savupelti. Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan 

oikeuttava CE-hyväksyntä.

Välikaton läpiviennissä lisäeriste ja läpivientivaippa takaavat hormin tehokkaan 

jäähtymisen. Näin vältetään välikaton eristeiden liiallinen lämpeneminen.

kaikki yhdessä paketissa!
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 » 1 200 mm eristetty savupeltijakso ja 300 mm eristetty hormijakso 
(savuputken sisähalkaisija 125 mm)

 » 1 000 mm eristämätön, ruostumaton liitosputki (sisähalkaisija 120 mm) 

 » Kiinnityspanta

 » Läpivientilaippa  0–22°

 » Höyrysulunlaippa 0–22° ja höyrysulkuteippi

 » Läpivientieriste 200 mm 

 » Läpivientivaippa, korkeus 400 mm 

 » Hormin kannatinpanta reikänauhoin 

 » Aluskatteen tuki 

 » Vesikaton tiivistekumi 

 » Piipunhattu

Kota Teräshormi 15:n jatkot 300 mm ja 600 mm:
 » Perusosan ja eristettyjen jatko-osien avulla saat juuri halutun 

pituisen hormin 

Kota Teräshormi 15:n eristetty osa on 1 500 mm pit-
kä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat: 
Peruspaketin max. kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. 

Hormi on helppo asentaa itse!

Kota kevythormi 15 Ø 125 mm

EAN-KOODI TUOTENRO. TUOTE

6015 Kota (Ø 125 mm) hormi 15

6130 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 30 cm

6150 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 60 cm

Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin on eristetyllä osalla 70 mm ja eristämät-
tömällä osalla 700 mm.
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