
 
Schmid kaminasüdamike 
objektiivsed eelised 

 

 

 

Meie süütame õige tule 

 

 

Malmist 
suitsukoguja 
• Ühendab endas 
terasest ja 
malmist 
suitsukogujate 
head omadused 

• Läbimõõt 180 
või 200 mm 

• Malmi paksus 
kuni 8 mm 

• Kaal 25 kg 
• 277-aastase 
kogemuste 
pagasiga Saksa 
valuettevõtte 
Olsberg 

• Lihtsustatud 
ühendus 
suitsulõõriga 
45°, 90° või 
180° nurga all 

• Toru käänak 
horisontaali 
suhtes 360° 

 

 
Tugevdatud 
tugevusribid 
• Valmistatud 
U-kujulisest  
3 mm profiilist 
koormuse 
kaminasüdamikult  
äravõtmiseks, tagab mürata töö ilma 
krõpsatuste ja särtsumisteta 

 

Täiendav soojasalvestus 
• 2 teostusvarianti – 
kerge ja raske 
soojasalvestus 

• Suurendab ja hoiab 
salvestatud sooja kuni 
6 tundi 

• Torukonvektor – 
konvektsiooni 
parandamiseks ruumis 

 

Vooder 
• Valikus on 
šamott või 
vermikuliit: 

1. Šamott – neile, 
kes soovivad 
ruumi peamise 
kütteallikana 
kaminat 
kasutada. 

2. Vermikuliit – klientidele, kes hindavad 
kiiret soojatagastust. Kuna vermikuliit 
kiirgab sooja, mitte ei kogu seda. 

• Südamiku sisse on võimalik paigaldada 
must vooder 

• Lina ja Ekko seeriates on võimalik valida 
voodri kahe mustri vahel: 

− „Tellismüür“ 
− Siledad ühetoonilised plaadid 

 

 
 

Rest 
• Mugav käepide 
resti tõstmiseks, 
pole vaja 
spetsiaalset võtit 

• Tuhakasti 
puhastamisel 
pole tarvis resti 
kaminasüdamiku
st välja võtta 

• Kaminasüdamiku  puhastamisel on 
vähem tolmu, tuhka ja prahti 

• Malmi erakordne 15 mm paksus 

 
 
 

 
Sissepuhkeõhu 
adapter 
• Võimalus põlemiseks 
vajaliku õhu 
sissejuhtimiseks keldrist, 
kõrvalruumist või tänavalt 

• Toru läbimõõt 125 mm 
või 150 mm 

 
 
 
 
Õhusiiber 
• Õhu etteande reguleerimisel 
pole vajadust võtme järele –  
ei ole kaminasüdamiku 
kriimustamise ohtu 

• Pole vajadust otsida 
„võluvõtit“, mis vajalikul hetkel 
alati omal kohal pole ning 
üsna sageli hoopis ära kaob 
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Ukse tüübid 
Vaateklaas 
• Saksa ettevõtte 
Schott keraami-
line klaas 

• Kristall-seeria 
kaminasüdamike 
kahekordne klaas 
vähendab oluliselt 
soojatagastust läbi 
klaasi, luues 
kamina läheduses 
meeldiva 
temperatuuri 

• Kitsas ja 
elegantne 
ukseraam 
laiusega 20 mm 

• Seeriatel Kristall  
ja Kristall Plus on uksed ilma 
nähtava metallraamita 

 

 

Kerge ja lihtne 
teenindus 
• Ukse tõstemehhanismi 
elementide vahetamisel ei ole 
tarvis kogu kaminat lahti võtta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Puhta klaasi“ süsteem 
• Klaasi puhtaks puhumine toimub 
spetsiaalsete klaasi üla- 
ja alaosas asuvate 
kanalite kaudu 

• Klaasi ülemine 
osa puhastatakse 
eelnevalt 
soojendatud 
õhuvoogudega, 
et hoida puhtust 
pikema aja vältel 

 
Dekoratiivsed raamid 
• Ukseraamide erinevad 
teostusvariandid: 

• Antratsiit 
• Kitsas kullatud või 
kroomitud raam 

• Üleni kullatud või 
kroomitud raam 

• Kõik kamina-
südamiku nähtavad 
osad on kullatud või 
kroomitud 

• Matt või läikiv 
viimistlus kliendi 
valikul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleeritava kõrgusega 
jalad 
• Kõrgus reguleeritav: 170 kuni 
300 mm 

• Alati võib saavutada need 
millimeetrid, mida tavaliselt ei 
jätku 

• Mugav paigaldada ja ühendada 
suitsulõõri külge 

• Isegi kui pind, kuhu kamina 
paigaldate, pole ühtlane, saab 
seda alati reguleeritavate 
jalgade abil korrigeerida 

 
 

Tõstemehhanism 
• Vaateakna tõstmine 
on kerge ja vaikne 

• Uus laagrite 
geomeetria ukse 
sulgumisega 
kaminasüdamiku 
korpuse külge selle 
kinnipanekul 

• Patenteeritud laagrid, 
millel on lõtk 
horisontaaltelje 
suhtes, tänu millele on 
ukse käik köetud 
kamina ja külma 
kamina puhul 
ühesuguselt kerge 

• Pärast 
kaminasüdamiku 
paigaldamist on võimalik vasturaskusi 
reguleerida 

• Ükski element ei vaja täiendavat 
määrimist 

 

Laste ohutus 
• Lastelukk ukse avamise 
vastu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raami 
konstruktsioon 
• Tihend klaasi ja raami 
vahel kogu klaasi 
perimeetri ulatuses 

• Klaasi roostevabast 
terasest kinnitus raami 
külge kogu perimeetri 
ulatuses tagab klaasi 
hermeetilise ja kindla 
sulgumise raami külge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.raidkivi.ee 
 

 


