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Innováció és tradíció

A Plewa cég névadója, Jacob Plein-Wagner 1868-ban kezdte a 

kerámiatermékek előállítását.

A XX. század elején kifejlesztett e a samott csőgyártás 

technológiáját, útt örő megoldást  kínálva a kéményépítéshez.

A Plewa, Németország egyik vezető márkája folyamatosan,

magas minőségi színvonalon fejleszti  termékeit.

A kínálatában szerepelő kéményrendszerek megbízhatóságát,

az ellenőrzött  körülmények között  a cég saját gyárában előállított  

samott -termékek garantálják.

A műszaki fejlesztés legfrissebb eredménye a kéményt és kályhát 

egy előregyártott  egységben kínáló UniTherm termékcsalád.
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10 érv az elemekből építhető
Plewa kémények mellett 

   Több mint 100 év gyártási tapasztalat birtokában

előállított  építőelemek

   Gyors, egyszerű beépítés 

   Kitűnő ár-érték arány 

   Kiváló minőségű samott  béléscső

   Tökéletesen korrózióálló füstjárat, mely ellenáll a füstgáz agresszív anyagainak

   Bármilyen tüzelőanyaggal működő berendezés fogadására alkalmas

   Többrétegű szendvicsszerkezet – tökéletes működés

   Tökéletes hő- és hangszigetelő képesség

   Nedvességre, savas hatásokra érzéketlen rendszer

   Lehetővé teszi a kéményfej kialakításának egyéni megválasztását
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Plewa a Frühwaldtól
Minőség, gyorsaság, megbízhatóság
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Három réteg – háromszoros biztonság

Egyedi fűtéshez,
bármely tüzelőanyaghoz

A kémény építése és működése során több eltérő igénybevételnek 

kell egyszerre megfelelni. Ezt, az egyes összetevők előnyös 

tulajdonságait kombináló három rétegű szendvicsszerkezet 

biztosítja.

Az universo kéményrendszer ideális megoldás bármely 

fűtőanyag használata esetén.

A tökéletes égéshez elengedhetetlen a jó huzat. A füstjárat 

hőszigetelése melegen tartja a füstgázt javítva ezzel az áramlási 

sebességet.

Plewa universo kéményrendszer jellemzői:

•  savállóság

•  kiégésbiztonság

•  nedvességgel szembeni érzéketlenség

T400 N1 D 3 G50

T200 N1 W2 O00 
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Gazdaságosság – megbízhatóság

Egyedi fűtéshez, elsősorban
szilárd tüzelőanyagokhoz

A samott  béléscső és könnyűbeton köpeny közötti   légrés 

hőszigeteli és védi a kéményt a füstgázból kicsapódónedvesség 

hatásaitól.

A classic kéményrendszer, közepesen magas füstgázhőmérséklet 

és alacsony kondenzáció mellett  hatékony. Elsősorban szilárd 

tüzelőanyagok használata esetén ajánljuk.

Gazdaságos és működőképes megoldás, alternatí v fűtési lehetőség 

biztosítására.

Plewa classic kéményrendszer jellemzője:

•  savállóság

T400 N1 D 3 G50
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Egy kémény – több felhasználó

Zárt égésterű berendezésekhez,
akár több készülék
gyűjtőkéményeként is
alkalmazható

A samott  béléscső és a könnyűbeton köpeny közötti   légrés az 

égéslevegő beáramlási csatornájaként működik.

Az las kéményrendszer családi házakban és társasházakban 

egyaránt ideális a zárt égésterű gázkészülékek ellátására.

Plewa las kéményrendszer jellemzője:

•  savállóság

T400 N1 W2 O00
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Távtartó

Kerámiacső

Bejövő levegő

Füstgáz
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Kémény és kályha – tradíció és innováció
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UniTherm Classic UniTherm 2 UniTherm P Plus UniTherm 2+P
Légfűtési
teljesítmény 2,9–8,4 kW 3,9 kW 1,8 kW 3,0 kW

Névleges
hőteljesítmény 8,4 kW 9,8 kW 9,8 kW 8,7 kW

Vízfűtési
teljesítmény — 5,9 kW 8,0 kW 5,7 kW

Hatásfok 78% felett 89,60% 93,30% 95%

Max. hasábhossz 33 cm 33 cm — —

Pelletbefogadó
képesség — — 30 kg 30 kg

Plewa fejlesztés,
az előregyártott , kéménybe 
integrált kályha

A kis alapterületű, üzemkészre szerelt berendezés több

változatban készül. Igény szerint üzemeltethető hangulatos 

fatüzelésű kandallóként és a központi  fűtés részeként.

Fűtőanyaga lehet tűzifa, fabrikett , de rendelhető pellet tüzelésű 

változat kétf éle teljesítménnyel, automati zált pelletadagoló 

egységgel is.
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Központ, termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.

 Telefon: (66) 447-244
Fax: (66) 443-568

Mobil: (30) 688-2978
bekescsaba@fruhwald.hu 

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
 2038 Sóskút Kõbánya út

Telefon: (23) 348-370
Fax: (23) 348-372

Mobil: (30) 688-2977
soskut@fruhwald.hu 

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
4244 Újfehértó, Epreskert út 2.

Telefon: (42) 291-042
Fax: (42) 291-819

Mobil: (30) 688-2979
ujfeherto@fruhwald.hu
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