
JAWAR - COȘURI
CERAMICE PREMIUM

PRODUS NOU



Ce trebuie să știi
despre produsele JAVAR

JAWAR este un producător polonez de coșuri de fum și sisteme de
ventilație cu o experiență de peste 30 de ani. Produsele JAWAR se
disting prin siguranța utilizării și posibilitatea recuperării eficiente a
căldurii. 

JAWAR se numără printre cei mai importanți producători de coșuri de
fum, introducând constant tehnologii inovatoare, care să fie în pas cu
cerințele ți dezvoltarea pieței. 
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DESPRE JAWAR În două unități de producție situate în centrul Poloniei, compania
JAWAR produce, în fiecare an, sute de kilometri de coșuri de fum noi. 

Gama de produse JAWAR conține o mulțime de modele, fiind cea mai
bogată de pe piața poloneză. Compania produse atât coșuri ceramice,
cât și coșuri de fum din oțel inoxidabil.

JAWAR a introdus producția celor mai moderne țevi de coș, fabricate în
tehnologia presarii izostatice, fiind printre puținele companii care au
ales această variantă. Coșurile de fum echipate cu aceste conducte se
remarcă prin instalare ușoară și rapidă, rezistență ridicată la acizi,
temperaturi ridicate și sarcină mecanică.



JAWAR a introdus coșuri de fum și blocuri de ventilație din perlit expandat.
Utilizarea acestui material inovator în tehnologia coșului de fum duce la o
mai bună izolație a coșului de fum, crește siguranța de funcționare și
scurtează semnificativ timpul de instalare a coșului de fum.
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TEHNOLOGII INOVATOARE
Gama de produse JAWAR se remarcă prin prezența coșurilor de fum și a sistemelor de
ventilație cu recuperare de căldură. Un aspect important al acestor coșuri de fum este că
sunt gândite astfel încât să protejeze cât mai mult mediul înconjurător și, în același timp, să
aducă o economie clienților finali.

JAWAR are propriul departament de cercetare și dezvoltare, echipa lor de ingineri lucrând
în mod constant la îmbunătățirea produselor și la adaptarea acestora la cerințele în
creștere ale tehnologiei moderne. 



COȘURILE CERAMICE
JAWAR

Coșurile de fum ceramice sunt soluții gata realizate pentru evacuarea
gazelor de ardere pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Nu
necesită construirea unui coș de fum din cărămidă. Coșurile de fum
ceramice JAWAR constau din căptușeală interioară din ceramică presată
izostatic, izolație din vată minerală și o carcasă din beton perlit.

În funcție de designul unui sistem dat, acestea pot fi utilizate cu diferite
tipuri de combustibil. Coșurile de fum ceramice sunt cele mai durabile
soluții disponibile pe piață. JAWAR oferă o garanție de 30 de ani pentru
coșurile de fum ceramice.



TIPURI COȘURI DE FUM



JAWAR Cerastal

Gaze de evacuare la temperatură 60-600C 
Izolată pe toată lungimea coșului 
Ceramica izostatică rezistentă la foc și umiditate 
Rezistență ridicată la mediul chimic agresiv, ceea ce o face coșul de fum să fie
perfect pentru dispozitivele de încălzire care funcționează pe cărbune
Racord conductă manșon pentru o mai bună etanșeitate la gaz a coșului Greutate
redusă și posibilitatea de a monta coșul de fum pe suprafața peretelui, fără a fi
nevoie de a construi fundația 
Peretele exterior din oțel inoxidabil de înaltă calitate, clasa 304 

PROPRIETĂȚI 

Sistem de coș de fum marcat cu CE conform următoarelor standarde: 
EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 
EN 13063-2 T400 N1 W3 O00 
Diametre disponibile 12, 14, 16, 18, 20, 25 cm

Coșurile de fum izolate sunt o soluție ideală pentru structurile ușoare nou construite, cum ar fi halele
din oțel sau panouri sandwich. Acestea pot fi utilizate pentru clădiri rezidențiale existente și clădiri
comerciale. JAWAR CERASTAL este un sistem de coș de fum independent pentru evacuarea gazelor
arse de la dispozitivele de încălzire care funcționează cu orice combustibil.



Gaze de evacuare la temperatură 60-600C 
Izolat pe toată lungimea coșului 
Ceramica izostatică rezistentă la foc și umiditate 
Blocuri exterioare ușoare din beton perlit
Conexiune conductă manșon pentru o mai bună etanșeitate la gaz a coșului de fum
clasa 
W3 de rezistență la coroziune și condens
Rezistent la foc de funingine 
Sistem de coș marcat cu CE conform următoarelor standarde: 

PROPRIETĂȚI 

EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 
EN 13063-2 T400 N1 W3 O00 
EN 13063 -3 T600 N1 D3 G50 
EN 13063-3 T400 N1 W3 O00

Diametre disponibile 16, 18, 20, 25 cm

JAWAR Uniwersal Plus
JAWAR Uniwersal Plus este un sistem de coș de fum independent și versatil conceput pentru a 
elimina gazele de eșapament de la dispozitivele de încălzire arse cu diferite tipuri de combustibili. 



Sistem de coș ceramic pentru evacuarea fumului de la sobe și seminee 
Primul coș de fum polonez care asigură sobei o alimentare constantă, neîntreruptă cu
aer  necesar  arderii
Nu necesită instalarea unui canal suplimentar pentru alimentarea cu aer pentru
ardere a sobei 
Gaze de evacuare cu temperatura 60-600C 
Sistem de coș marcat cu CE conform următoarelor standarde: 

PROPRIETĂȚI 

EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 
EN 13063-1 T400 N1 D3 G00 
EN 13063-3 T600 N1 D3 G50 
EN 13063-3 T400 N1 D3 G00

Diametre disponibile 16, 18, 20 cm

JAWAR Nord
JAWAR NORD este un sistem de coș de fum aer - gaze arse conceput pentru șeminee în construcție cu
economie de energie.



Pentru cazane pe gaz și ulei 
Pentru cazane în condensare și joasă temperatură 
Capabil să funcționeze cu dispozitive de încălzire cu cameră de ardere închisă
Returnează condensul în cazan (se aplică la diametrul 80mm) 
Temperatura maximă a gazelor arse 200C 
Funcționează în suprapresiune și subpresiune 
Pentru utilizare în case unifamiliale și carcasă multifamilială 
Greutate și dimensiuni reduse 
Sistem de coș de fum marcat cu CE conform următoarelor standarde: 
EN 13063-2 T200 N1 W3 000 
EN 13063-2 T200 P1 W3 000 
EN 13063-3 T200 N1 W3 000 
EN 13063-1 T200 N1 W3 000 
EN 13063-1 W3 000

PROPRIETĂȚI 

Diametre disponibile - 8, 12

JAWAR K
JAWAR K este un sistem de coș cu două straturi conceput pentru cazane cu condensare și cu
temperatură joasă.



Funcționează în intervalul de temperatură 60-600 ° C 
Partea ceramică permite evacuarea gazelor de eșapament din dispozitivele pentru
toate tipurile de combustibil marcat CE sistem de coș în conformitate cu standardul: 

Rezistent la foc de funingine

Funcționează în intervalul de temperatură 30-200 ° C 
Piesa de oțel este utilizată pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazane pe gaz și
ulei care funcționează sub presiune negativă sau suprapresiune marcaj CE sistem de
coș în conformitate cu standardul: 

PROPRIETĂȚI 
Canal de fum 

EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50 
EN 13063 -2 T400 N1 W 3 O00 
EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50 
EN 13063-3 T400 N1 W 3 O00 

Conducta de gaze arse 

EN 13063-2 T200 N1 W 3 O00 
EN 13063-2 T200 P1 W 3 O00 
EN 13063-3 T200 N1 W 3 O00 
EN 13063- 3 T200 P1 W 3 O00 

JAWAR Kompakt
Jawar Kompakt este un sistem de coș cu două evacuări conceput pentru evacuarea gazelor de ardere de
la dispozitivele de încălzire cu combustibil solid, precum și de la cazanele cu condensare pe gaz și ulei.



Pentru cazane pe gaz și ulei 
Pentru cazane în condensare și joasă temperatură 
Capabil să funcționaze cu cazane cu cameră de ardere închisă 
Temperatura maximă a gazelor arse 200C 
Funcționare în suprapresiune și subpresiune 
Pentru utilizare în locuințe unifamiliale și multifamiliale 
Greutate și dimensiuni reduse 
Preț avantajos! 
Sistem de coș marcat cu CE conform următoarelor standarde: 
PN-EN 1856-2 T200 P1 W Vm L50050 (O00)

PROPRIETĂȚI 

Coșul de fum JAWAR KS poate fi utilizat atât în construcții noi, cât și în restaurarea clădirilor existente.
Datorită dimensiunilor sale mici (20 x 24 cm), poate fi integrat într-un perete existent. Coșul de fum
poate fi conectat la cele mai moderne dispozitive de condensare. Ajută la creșterea eficienței
dispozitivului de încălzire prin recuperarea căldurii în coș și posibilitatea revenirii condensului în cazan.

JAWAR KS
JAWAR KS este un sistem de coș de fum din oțel cu două straturi pentru îndepărtarea gazelor de eșapament
din cazanele cu condensare și de joasă temperatură. Este format dintr-o carcasă din blocuri de beton perlit și
un miez din oțel rezistent la acizi.



Pentru locuințe multifamiliale 
Pentru cazane pe gaz și ulei 
Pentru cazane în condensare și cu temperatură joasă 
Capabil să funcționeze cu cazane cu cameră de ardere închisă 
Temperatura maximă a gazului 200C 
Funcționare în subpresiune și suprapresiune 
Greutate și dimensiuni reduse 
Amortizează perfect sunetele 
Sistem de coș marcat CE conform următoarele standarde: 

PROPRIETĂȚI 

EN 13063-2 T200 N1 W3 000 
EN 13063-2 T200 P1 W3 000 
EN 13063-3 T200 N1 W3 000 
EN 13063-3 T200 P1 W3 000

Diametre disponibile - 12, 14, 16, 18, 20, 25 cm

JAWAR SPS-K
Coșul de fum Jawar SPS-K este sistemul modern aer-gaz pentru locuințe multifamiliale, conceput
pentru evacuarea gazelor de ardere din cazanele pe gaz cu cameră de ardere închisă și cazane în
condensare.



Contactează-ne

Strada Petrache Poenaru, Nr 2, sector 5,
Bucuresti.

Adresa de e-mail
office@seminee-expert.ro

Numărul de telefon
4 0721 280 587

mailto:office@seminee-expert.ro

