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VALITSE VARMAN
PÄÄLLE
Kun olet löytänyt takan, josta tulee lämmittävä ystävä moniksi päiviksi ja illoiksi,
jäljellä on vielä yksi yhtä tärkeä valinta:
savupiippu.
Savupiipun tärkein tehtävä on kuljettaa savukaasut
mahdollisimman turvallisesti ulos talosta. Yhtä tärkeää on se, että se sopii takkaan ja sulautuu talon
muotoiluun. Valitsemalla Premodul-savupiippujärjestelmän olet täysin varmalla puolella. Se on niin
helppo käsitellä, että asennat takan ja savupiipun
saman päivän aikana.

PREMODUL TARJOAA:
• T600-luokituksen
• Parhaan turvallisuuden ja sisäasennettaville
osille 25 vuoden takuun
• Kaikki osat sisältävän kokonaisratkaisun
• Helpon asennuksen
• Nopean lämpenemisen ja siten hyvän vedon
• Tyylikkään muotoilun huomaamattomilla liitoksilla
• Samat värisävyt kuin Contura-takoissa

TURVALLISIA KOTEJA
VUODESTA 1965
Premodul valmistetaan Smoolannin Markarydissä.
Se sopii kaikkiin takkoihin ja tulisijoihin ja sille on
myös myönnetty CE-merkintä EU:n turvallisuus- ja
ympäristövaatimusten mukaisesti. Turvallisuutesi
vuoksi myönnämme sisäasennettaville osille 25
vuoden takuun.

25

Contura 850

UUKAT TAKUU

VUOTTA

25
VUOTTA
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Contura 26T

SIJOITA TAKKA
MIHIN HALUAT
4

25
TAKUU

VUOTTA

YKSI RATKAISU KOKO TALOON
Premodul on kokonaisratkaisu – piipun hatusta läpivienteihin ja takkaliitäntöihin. Premodul on nykyaikainen terässavupiippu, joka sopii takkaasi ja
sisustukseesi. Tee savuputkesta sisustuselementti; valitse musta, harmaa
tai valkoinen putki talon sisälle. Piipun hattu ja kiinnikkeet ovat mustia.

Premodul on saatavana kolmessa vakiovärissä:
- musta, harmaa ja valkoinen.
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Contura 790T

VANHOIHIN JA UUSIIN TALOIHIN
Premodul sopii kaikkiin taloihin, niin uusiin kuin vanhempiin. Joustavat
moduulit on helppo liittää toisiinsa. Premodul vie vähän tilaa.
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SINÄ PÄÄTÄT
TAKAN PAIKAN
Premodul-savupiippu voidaan sijoittaa
tulenaran materiaalin läheisyyteen. Takka
ei vaadi muurattua savupiippua, joten
voit sijoittaa sen parhaalle paikalle. Savupiippu on joustava ja se voidaan kallistaa
sisätiloissa, joten voit asentaa savupiipun
tyylikkäimmällä tavalla.

TÄYSERISTETYT
KULMAT
Premodul voidaan asentaa 45-asteen kulmaan.
Taivutettuna hormi on
asennettavissa paremmin taloosi sopivaksi.
Kulmamoduulit saatavissa mustana, harmaana
ja valkoisena.

PUOLIERISTETYT KULMAT
Puolieristyt kulmat on
saatavissa 45-asteisina
ja väreinä musta, harmaa ja valkoinen.

Premodulissa puolieristetyn
aloitusmoduulin ja täyseristetyn
moduulin liitoskohta voidaan
sijoittaa välipohjaan, joten
savupiippu on saman kokoinen
sisäkattoon saakka.
Haluttaessa liitoskohtaan on
myös saatavissa huonetilaan,
sisäkaton alapuolelle näkyviin
jäävä siirtymäliitin.
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Tuloilmasavupiippu mahdollistaa takan vapaamman sijoittelun. Palamisilmaa ei tarvitse ottaa ulkoseinän tai lattian läpi.

UUTUUS

TULOILMASAVUPIIPPU

SAVUPIIPPUMODUULI
(täysin eristetty)
Ø280 mm
Pituus
1200 mm
500 mm
300 mm
200 mm

PIIPPUMODUULIT
(täysin eristetty, ei vaippaa)
Ø280 mm

VÄLIERISTE
VÄLIKE

Pituus
1200 mm
500 mm
300 mm
200 mm

MUUNNOSLIITOS
Ø226-Ø280 mm

JATKO-OSA
(lisävaruste)

SAVUPIIPPUMODUULIT
(puolieristetty) Ø226 mm
Pituus
1000 mm
500 mm
300 mm
200 mm

ALOITUSMODUULI,
(puolieristetty)
Ø226 mm
Pituus 1 000 mm
Pituus
500 mm

SULKULEVY
ALKUPUTKI
Sovitettu kyseiseen takkamalliin
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PALAMISILMALIITÄNTÄ
Kuvassa näkyy
palamisilmakanava
ja palamisilmaliitäntä.

TULOILMASAVUPIIPPU

TULOILMA
Tuloilmasavupiippu
mahdollistaa takan vapaamman sijoituksen,
koska palamisilmaa ei
tarvitse ottaa ulkoseinän läpi. Kuvassa näkyy palamisilmavirta.

Kuvassa näkyy osa
tuloilmasavupiipusta

SAVUPIIPPUMODUULI
Ø 280 mm

TELESKOOPPILIITOS RIPUSTUKSELLA
Liitos mahdollistaa savupiipun esiasennuksen
uudisrakennuksissa. Teleskooppiliitos asennetaan välipohjaan. Se nopeuttaa sekä savupiipun
että takan asennusta.

SAVUPIIPPUJÄRJESTELMÄ,
JOKA SOPII KAIKEN
TELESKOOPTYYPPISIIN TALOIHIN
PIMODUULI

PIIPUN HATTU
WAKAFLEXMATERIAALILLA
Wakaﬂex-tiivistekangas on erittäin pitkäikäinen ja se estää
lumen tunkeutumisen
piipun sisälle.

Kun talo on valmis, voit asentaa
haluamasi takan
teleskooppimoduulin
ansiosta. Yksinkertaisesti ja helposti.
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MAHDOLLISUUKSIEN PREMODUL
Mihin haluat sijoittaa takkasi? Kuvassa näkyvät Premodulin
eri asennusvaihtoehdot.

3

2

1. Taivutettu piippu
2. Suoraan ylöspäin takan päältä lähtevä piippu. Toiseen
kerrokseen valittavissa toinen väri.
3. Puolieristetty taivutettu piippu

PUOLIERISTETTY
KULMAMODUULI
Puolieristetyillä kulmamoduuleilla savupiippua voidaan siirtää sivusuunnassa
takan asennushuoneessa esteiden
kiertämiseksi.
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1

MITKÄ MITAT TARVITAAN?
Huom! (Kaikki mitat savupiipun keskelle)
H1 = Korkeus lattiasta katon ulkopintaan.
H2 = Korkeus katon ulkopinnasta savupiipun päähän.
H3 = Korkeus lattiasta ensimmäiseen välikattoon.
H4 = Korkeus lattiasta ensimmäisen kulman ulkopintaan.
H5 = Sivusiirtymä c/c.

Suora savupiippu

A-mitta
A mått

H2

H1

Liitäntäkorkeus

H3

Anslutningshöjd

Suora savupiippu

A-mitta
A mått

H2

H3

H1

Liitäntäkorkeus

Anslutningshöjd

A-mitta
A mått

Taivutettu savupiippu
Vinkeln kräver minst 100 mm
Kulman asennukseen
tarvitaan vähinfritt monteringsutrymme
tään 100 mm vapaata tilaa.

H2

45°, 38° eller
tai27°

H1
H4

H3

H5
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PREMODUL SELLAISENA KUIN HALUAT
Talot voivat ulkoa samanlaisia, mutta sisältä
kaikki ovat erilaisia. Siksi Premodul tarjoaa
runsaasti valinnanvaraa.

VÄRIT
Premodul on saatavana kolmessa vakiovärissä:
- musta, harmaa ja valkoinen.

SUORAT JA KULMAMODUULIT
Järjestelmään sisältyy sekä suoria moduuleja että
kulmamoduuleja. Valikoimassa on 45-asteiselle
kattokaltevuudelle sopivat kulmamoduulit. Savupiippua kallistamalla on mahdollista päästä lähemmäksi
katon harjaa. Kallistus saattaa olla tarpeen myös
puupalkkien tai muiden esteiden kiertämiseksi.

NELIKULMAINEN TAI PYÖREÄ HATTU
Värivaihtoehdot:
Nelikulmainen: musta ja tiilenpunainen
Nelikulmainen teleskooppi: musta
Pyöreä: musta

Valitse parhaiten talosi tyyliin sopiva hattu. Savupiipun täytyy ylettyä vähintään 80cm katteen yläpuolelle (harjalta läpivietynä). Kun piippu asennetaan
harjasta poispäin lappeelle, normaalikaltevuuksilla
kattopäällysteen ja savupiipun pään välistä etäisyyttä
(H2) täytyy suurentaa 10cm jokaista harjasta poispäin olevaa metriä kohti.

PREMODUL SISÄLTÄ ULOS

1

2

3

1. SISÄPUTKI
Sisäputki on valmistettu haponkestävästä teräksestä, joka sopii hyvin puulämmitykseen
ja erittäin korkeisiin lämpötiloihin.

2. ERISTE
Eristeen paksuus on 60mm (30mm puolieristetyt savupiippumoduulit) ja se on valmistettu paloluokitellusta, erittäin hyvin lämpöä eristävästä mineraalivillasta. Eristeen
ulkopinnalla on alumiinifolio, joka vähentää pölyämistä asennusvaiheen aikana.

3. VAIPPA
Ulkovaippa on maalattu ympäristöystävällisellä, naarmuuntumattomalla jauhemaalilla.
Sisäputki, eriste ja vaippa voidaan asentaa erikseen, mikä vähentää vaipan
vaurioitumisriskiä. Savupiippu on kevyt, vain 12,5 kg/metri. Se voidaan asentaa vaikka
puulattialle eikä se vaadi perustuksia.
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LASKENTA

LASKENTAOHJELMA
Voit helposti laskea
savupiippujärjestelmääsi tarvittavat osat
ja piippumetrit laskentaohjelmallamme.
Mene osoitteeseen
premodul.eu

PREMODUL.EU

on reagoiva, mikä tarkoittaa, että sisältö
mukautuu näytön koon mukaan

TOIMENPIDELUPA JA KUVAUS.
Takan asennukseen on haettava toimenpidelupa paikallisilta rakennusviranomaisilta. Savupiipun asentaminen
julkisivulle vaatii rakennusluvan. Rakennusviranomaisen
on tarkistettava valmis asennus.

Pitkän kokemuksemme ja yhdenmukaisen korkean laadun ansiosta voimme taata savupiipun pitkän eliniän. Takuu edellyttää,
että savupiippu on asennettu ohjeidemme mukaisesti ja että
valtuutettu ammattilainen on tarkastanut ja hyväksynyt sen. 25
vuoden takuu koskee eristettyjä sisäasennettavia savupiippumoduuleja. Muille Premodul-järjestelmän osille myönnämme 10
vuoden takuun.

25
VUOTTA
TAKUU

25 VUODEN TAKUU ANTAA LISÄTURVAA

PREMODULIN OSAT
Premodul on täydellinen savupiippujärjestelmä. Tässä yleiskatsaus sen eri osista.
Lue lisää osoitteessa premodul.eu

SAVUPIIPPUMODUULIT
(täyseristetty)
Ø280 mm
Pituus
1 200 mm
500 mm
300 mm
200 mm
värit: mu, ha, va

TIIVISTERENGAS
VÄLIERISTE

LOPPUMODUULIT

SAVUPIIPPUMODUULIT

(täyseristetty, vain sisäputki
ja eriste, ei ulkokuorta)
Ø280 mm

(puolieristetty)
Ø226 mm
Pituus
1 000 mm
500 mm
300 mm
200 mm
värit: mu, ha, va

Pituus
1 200
500
300
200

mm
mm
mm
mm

SIIRTYMÄLIITIN
Ø226-Ø280 mm

ALOITUSMODUULIT,
(puolieristetty)
Ø226 mm
Pituus 1 000 mm
Pituus
500 mm
värit: mu, ha, va

ALOITUSMODUULIT
SAVUPELLILLÄ
(puolieristetty)
Savupelti vedon
estämiseen.
Ulkohalkaisija Ø226 mm
Pituus 1 000 mm
Pituus 500 mm
värit: mu, ha, va

Aluminiumtejp

NUOHOUSMODUULI
(täyseristetty))
Ø280 mm
Pituus 500 mm
värit: mu, ha, va

SULKULEVY
ALOITUSPUTKI
Takkakohtainen.
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SAVUPELTIMODUULI

KULMAMODUULI Ø280

Savukaasupelti vedon
estämiseen.
Ulkohalkaisija: Ø280 mm
Pituus: 300 mm
värit: mu, ha, va

45° (täyseristetty)
värit: mu, ha, va

KULMAMODUULI Ø226
45° (puolieristetty)
värit: mu, ha, va

LASKENTA

TUULETTUVA
ERISTEMANTTELI
Jos läpäistävän kerroksen (rakenne+eriste)
paksuus on yli 380mm,
on käytettävä tuulettuvaa
eristemanttelia.

LÄPIVIENNIN KORISTEPELTI
Neliskanttinen tai pyöreä. Neliskanttisesta mallista saatavissa
vaihtoehto useille eri kattokaltevuuksille. Pyöreä saatavissa vain
0-asteisille tasakatoille.
Yksi neliskanttinen koristepelti
kuuluu aina piippupakettitoimitukseen, mutta se voidaan korvata
pyöreällä ilman lisähintaa.

LASKENTAOHJELMA
Voit helposti laskea
savupiippujärjestelmääsi tarvittavat osat
ja piippumetrit laskentaohjelmallamme.
Mene osoitteeseen
premodul.eu

TIETOA PREMODUL-SAVUPIIPPUJÄRJESTELMÄSTÄ
Ulkovaipan halkaisija

TELESKOOPPINEN
NELISKANTTINEN
SAVUPIIPUNPÄÄ
YLÄPELTI JA ALUMIINIVAHVISTEINEN
KUMIKANGAS
Itseliimautuva alumiinivahvisteinen kumikangas
on edistyksellinen tiivistyskangas, joka kiinnitetään yksinkertaisesti
pellitystä vasten, ja joka
muovautuu kattotiiliä vasten
parhaan tiiviyden saavuttamiseksi.
Mitat: 1000x560mm

(täyseristetty)
(puolieristetty)

280 mm
226 mm

Sisäputken halkaisija (sisäpuoli)
Käyttökohde
Paino

150 mm
Puulämmitys
12,5 kg/m

Etäisyys tulenarkaan rakenneosaan, kun
savukaasujen maksimilämpötila on 450 °C
Täysin eristetty:
Puolieristetty:

50 mm
75 mm

Etäisyys tulenarkaan rakenneosaan, kun savukaasujen
maksimilämpötila on 600 °C
Täysin eristetty:
Puolieristetty:

100 mm
125 mm

Sertiﬁkaatin nro, P-merkintä

220304

Luokituskoodit EN 1856-1:2009 -standardin mukaan
T450 - N1 - D - Vm - L50080 - G(50) (täysin eristetty)
T450 - N1 - D - Vm - L50080 - G(75) (puolieristetty)
T600 - N1 - D - Vm - L50080 - G(100) (täysin eristetty)
T600 - N1 - D - Vm - L50080 - G(125) (puolieristetty)
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TUOTANTO
Premodul Marknadskommunikation
KUVAT Micke Persson
SISUSTAJA Helen Sturesson
KIITOKSET bitc MÖBEL AB www.bitc.se
Mio möbler, www.mio.se, Lillstugan-antik Markaryd
PAINO Printfabriken
FI KBR 539232 1517-5
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä

www.premodul.eu

