
STENOVÁ PRIECHODKA
Najbezpečnejší typ stenovej, stropnej a strešnej priechodky  
Ideálna pre všetky domy s drevenou konštrukciou.



Stenová, stropná a strešná priechodka sa používa všade tam, 
kde je potrubie na odvod splodín vedené cez konštrukčné 
diely z horľavých materiálov. Vďaka vybaveniu novým ty-
pom izolácie zo sklenených vlákien dosahuje viacnásobne 
vyšší izolačný účinok ako bežné materiály, akým je napr. mi-
nerálna vlna. Špeciálne zloženie umožňuje, aby sa vonkajšia 
strana stenovej, stropnej a strešnej priechodky dotýkala 
priamo horľavých komponentov.

Drevostavby sa tešia stúpajúcej obľube. Pri ich výstavbe 
však treba venovať väčšiu pozornosť protipožiarnej ochrane. 
Osobitné ochranné opatrenia treba uskutočniť najmä vtedy, 
keď sa má inštalovať vykurovacie zariadenie alebo pec. To 
platí v prvom rade vtedy, keď sa prípojka zariadenia na pro-
dukovanie tepla ku komínu uskutočňuje cez stenu. V tomto 
prípade je stenová, stropná a strešná priechodka od firmy 
Schräder zárukou maximálnej bezpečnosti.

Kvôli inštalácii sa do drevenej steny alebo stropu vyreže 
otvor a následne sa do neho zasunie a zafixuje stenová prie-
chodka. Ukončenie tvorí ochranný čelný panel Thermax SL, 
ktorý slúži tiež ako tepelná ochrana a clona proti žiareniu. 
Nakoniec sa rozeta z nehrdzavejúcej ocele, ktorá úplne ob-
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klopuje potrubie na odvod spalín, postará o tvarovo pekné 
zaoblenie. Stenová priechodka od firmy Schräder je k dis-
pozícii v dvoch izolačných hrúbkach (variant I, variant II), v 
mnohých priemeroch a rôznych dĺžkach (pozri obrázky).



Stenová, stropná a strešná priechodka pre Future DW
Menovitý priemer Ø mm DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300

Vonkajší priemer Ø mm øA (Future DW) 140 160 190 210 220 240 260 310 360

variant I (85 mm) stenová priechodka  Ø mm øB 310 330 360 380 390 410 430 480 530

variant II (125 mm) stenová priechodka Ø mm øB 390 410 440 460 470 490 510 560 610

Stenová, stropná a strešná priechodka pre Future Line
Menovitý priemer Ø mm DN 130 150 180 200

Vonkajší priemer Ø mm øA (Future Line) 180 200 230 250

variant I (85 mm) stenová priechodka  Ø mm øB 350 370 400 420

variant II (125 mm) stenová priechodka  Ø mm øB 430 450 480 500

Maximálne dĺžky inštalácie:
variant I vertikálne    500 mm
 horizontálne   360 mm
variant II vertikálne   600 mm
 horizontálne  460 mm

Stenová, stropná a strešná priechodka je schválená nemec-
kým Inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne pod číslom 
Z-7.4-3408, a preto ponúka testovanú bezpečnosť.
Stenová, stropná a strešná priechodka od firmy Schräder je 

Stenová, stropná a strešná priechodka od firmy Schräder ako vzduchotesné vyhotovenie

stenová prípojka

rozeta

DW  
prvok potrubia

stenová priechodka  
(prvok protipožiarnej ochrany)

ochranný čelný panel  
Thermax SL

Kozub

vhodná na použitie aj ako vzduchotesná priechodka na potrubie odvádzajúce splodiny pre novostavby, budovy s ventilač-
ným zariadením, nízkoenergetické a pasívne domy. Inštaláciou stenovej prípojky, ktorá je lepená tesniacim materiálom 
vhodným pre vysoké teploty ponúka stenová priechodka vzduchotesné ukončenie s parotesnou zábranou obvodovej kon-
štrukcie budovy.
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vrát. 1 x  
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

vrát. 1 x  
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

vrát. 1 x  
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

vrát. 1 x 
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

vrát. 1 x 
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

vrát. 2 x 
ochranného 
čelného panelu 
Thermax SL

1000 mm –  
dá sa skrátiť  
(na vertikálnu  
inštaláciu max. 
dĺžka 500 mm)

1000 mm –  
dá sa skrátiť  
(na vertikálnu  
inštaláciu max. 
dĺžka 600 mm)




