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Židinys – krosnis
Židinys – krosnis
šildymui

Nuotrauka

Prekės pavadinimas ir nuoroda

Kiekis

Židinio durelės
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=dureles_zidiniams#88

1 vnt.

arba bet kurios kitos
P.S. Teko sumontuoti krosnį-ţidinį ir su
dviem ţidinio durelėm.
Pelenų išvalymo durelės
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#9

Pastabos ir komentarai
Ţidinys – krosnis nuo krosnies skiriasi:
1.Durelėmis. Paprastos šildymo krosnys turi
dviejų skyrių (pakuros ir pelenų valymo)
dureles:http://www.zidiniumeistrai.lt/parduot
uve.html?kategorija=krosniu_iranga#8
2.Veikimo principu. Ţidinyje - dūmai kyla
tiesiai į kaminą. Krosnyje – kyla, krenta, kyla
„praeidami“ specialiai suformuotus šildymo
kanalus (liuktus).

1 vnt.

Po ţidinio durelėmis rekomenduojame
montuoti pelenų išvalymo dureles.

Ardeliai (grotelės pelenams)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#16

1 vnt.

Esant pelenų valymo durelėms – reikalingos
grotelės pelenams (ardeliai). Galima
sumontuoti 2 vnt.

Sklendė (vartoma)

1 vnt.

Rankenėlė židiniui
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#151
Sklendė standartinė (uţkaišas, juška,
šyberis)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#33

1 vnt.

UAB „Židinių meistrai“
Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės,
LT-27101, Vilniaus miesto sav.
Tel.: 8 688 88695; Faksas: 8 5 2432743

Įmonės kodas:181682645
PVM kodas: LT816826417
Registracijos vieta:
Čiţiūnų k., Trakų raj.

1 vnt.
.

Pastaba: Vartoma sklendė, veikia dviem
reţimais: atidaryta, arba uţdaryta. Vartomos
sklendės pagalba nėra galimybės reguliuoti
degimo proceso. Tam naudokite paprastą
(stumdomą) sklendę.
Vartomai sklendei valdyti reikalinga
rankenėlė.
Šios, tradicinės sklendės pagalba, yra
galimybė reguliuoti degimo procesą.
Jeigu reikalinga uţdengti stačiakampę
140x270mm (5 plytų) angą, patogiau naudoti
ilgą sklendę.

AB SEB bankas, Vilniaus filialas El.p.: info@zidiniumeistrai.lt
Http:www.zidiniumeistrai.lt
Banko kadas 70440
Skype: zidiniumeistrai
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT297044060000975008
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Židinys – krosnis
Suodžių valymo durelės (dekoratyvinės)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#41
arba paparastos (atveriamos)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#40
Orkaitė (su stiklu)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#39
arba paprasta (be stiklo)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=krosniu_iranga#38
Molio milteliai (30 kg)
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#1079
Karščiui atsparus veltinis
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#1076
arba keraminė vata
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#1077
Karščiui atsparus mišinys „Haftak“
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#1070
Idealiai tinka retai naudojamų krosnių
įrengimui (molis atidrėksta ir išbyra).
Atkaitinta plieninė viela
http://www.zidiniumeistrai.lt/parduotuve
.html?kategorija=priedai#1081
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2-3
vnt.

Valymo durelių kiekis priklauso nuo ţidinyje
– krosnyje esančių kanalų skaičiaus ir ţidinio
– krosnies veikimo principo (vertikalūs ar
horizontalūs kanalai). Kiekio teirautis
meistro.
Pastaba: kamino valymui būtinos suodţių
valymo durelės.

1 vnt.

Pastaba: nebūtina, tačiau į krosnį papildomai
galima įmontuoti orkaitę kepimui (ţiūr. pav.
kairėje).

5-9
vnt.

Kiekis priklauso nuo to, iš plytų ar koklių bus
mūrijama krosnis.
Tikslaus molio miltelio kiekio teirautis
meistro.

3 vnt.

Naudojamas tam, kad sumaţinti plėtimosi
koeficientą tarp vidinių karščiui atsparių
(šamotinių) ir molinių krosninių plytų, dedant
ketaus krosnių įrangą, montuojant kitas
metalines detales...
Karščiui atsparių (šamotinių) plytų
mūrijimui, sąramų liejimui, tinkavimui,
plytelių klijavimui. Nuo šių darbų apimties
priklauso ir mišinio sunaudojimo kiekis
(klausti meistro).

2-3
vnt.

1 vnt.

Naudojama koklių, plytų surišimui,
armavimui, ketaus įrangos tvirtinimui.
Koklių surišimui tarpusavyje naudojama
1-1,2 mm storio viela.
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