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Krosnis-viryklė (maisto ruošimo krosnis) 16 žingsnių

Viryklė
(maisto ruošimo krosnis)
su šildoma sienele arba be jos

Nuotrauka

Ţingsniai

Paruošė: Rimas Jatkauskas

Aprašymas

1.

Krosnies komplektaciją pradėkime nuo
pakuros durelių. Dureles galima rinktis:
be stiklo;
su keramikiniu stiklu;
arba naujoviškas - vakarietiškas

2.

Uţ durelių (pakuros apačioje)
montuojami ardeliai – grotelės pelenams.

3.

Maisto ruošimo krosnies viršų
uţdengiame kaitlente: didele, vidutine
arba vienos skylės.

4.
5.
6.
7.
UAB „Židinių meistrai“
Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės,
LT-27101, Vilniaus miesto sav.
Tel.: 8 688 88695; Faksas: 8 5 2432743

Krosnies viršutiniam uţbaigimui (apie
kaitlentę) naudojamas dekoratyvus
viryklės kampas – apkaustas.

Kas per krosnis be orkaitės?
Orkaitę taip pat galima rinktis iš kelių
variantų:
a) paprasta (be stiklo);
b) su stiklu;
c) vakarietiška.
Dėl nepraktiškumo vis rečiau
naudojamas – katiliukas vandens
pašildymui.
Suodţių išvalymui būtina įrengti suodţių
valymo dureles. Jas galima rinktis:
a) atveriamas arba
b) dekoratyvines.
Įmonės kodas:181682645
PVM kodas: LT816826417
Registracijos vieta:
Čiţiūnų k., Trakų raj.

Kiekis

Pastabos ir komentarai

1 vnt.

Pastaba: krosnies – viryklės pakuroje gali būti
sumontuotos ir krosnies durelės didesniu
stiklu.

1-2vnt.

1 vnt.

1-2vnt.

Galima sumontuoti 2 vnt. Ardeliai - viena iš
greičiausiai susidėvinčių ir daţniausio keitimo
reikalaujančių krosnies keitimo detalių.
Pastaba: kaitlentės dydis priklauso nuo pačios
krosnies-viryklės dydţio. Galima sumontuoti
dvi kaitlentes ir turėti krosnį su keturių angų
virykle, arba pasirinkti tik vienos angos
kaitlentę.
Pastaba: jeigu viryklė statoma ne kampe, o
kaip parodyta paveiksliuke, tokiu atveju
reikalinga uţsakyti du viryklės apkaustus ir
juos sujungti tarpusavyje.

1 vnt.

Pastaba: paprastos orkaitės (be stiklo) durelės
atsiverčia, orkaitės durelės su stiklu – atsidaro
į šoną (vyriai dešinėje).

1 vnt.

Pastaba: nebūtina, tačiau papildomai galima
įmontuoti katiliuką vandens šildymui.

3 vnt.

Krosnyse būna net po keletą suodţių valymo
durelių. Jos įrengiamos ten, kur gali nusėsti
didesni suodţių kiekiai. Valymo durelės taip
pat būtinos kamino valymui.

AB SEB bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT297044060000975008

SWIFT: CBVILT2X
El.p.: info@zidiniumeistrai.lt
Http://www.zidiniumeistrai.lt
Skype: zidiniumeistrai
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Krosnis-viryklė (maisto ruošimo krosnis) 16 žingsnių

Viryklė
(maisto ruošimo krosnis)
su šildoma sienele arba be jos

Nuotrauka

Paruošė: Rimas Jatkauskas

Ţingsniai

Aprašymas

8.

Kad šiluma „neišeitų“ per kaminą –
reikalinga sklendė (uţkaišas, juška,
šyberis). Jų yra keletas rūšių, tačiau
praktiškiausios yra stumdomos ketaus
sklendės.
Išsirinkome „metalus“, renkamės
mišinius. Apdailos plytų mūrijimui,
koklių pildymui bus reikalingi molio
milteliai.
Krosnių, ţidinių vidaus pakuroms įrengti
(šamotinių plytų mūrijimui) renkames
karščiui atsparų mišinį.
.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
UAB „Židinių meistrai“
Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės,
LT-27101, Vilniaus miesto sav.
Tel.: 8 688 88695; Faksas: 8 5 2432743

Kiekis

Vidaus krosnių (ţidinių) pakuros
mūrijamos iš karščiui atsparių šamotinių
plytų.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirma vieta
nuo kur pradeda irti krosnis - sąrama virš
pakuros. Kad to išvengti, nupirkite
meistrui bent vieną šamotinį bloką!
Plytų sujingimuose su kitokį plėtimosi
koeficientą turinčiomis medţiagomis
naudosime specialias tarpines –
keramikinę vatą.
Papildomam atskirų krosnies dalių
sutvirtinimui naudojame atkaitintą
plieninę vielą.
Renkamės krosnies apdailą. Kokliai:
a) formuoti;
b) presuoti;
c) štampuoti.
Susikomplektavus medţiagas beliko
susirasti ir pasirinkti meistrą.
Įmonės kodas:181682645
PVM kodas: LT816826417
Registracijos vieta:
Čiţiūnų k., Trakų raj.

3 vnt.

3-5vnt.

1vnt.
50 vnt.

1-2vnt.

1m

5 kg.

Pastabos ir komentarai
Standartiškai reikalingos 3 sklendės:
1) orkaitei;
2) vasarinė - tiesioginiam dūmų
nukreipimui;
3) pagrindinė (kamino uţdarymui).
Kiekis priklauso nuo to, iš plytų ar koklių bus
mūrijama krosnis.
Tikslaus molio miltelių kiekio teirautis
meistro.
Kad nereikėtų rinktis keleto skirtingų mišinių,
siūlome – universalų, tinkantį įvairioms
šamoto rūšims.Nuo darbų apimties priklauso
mišinio sunaudojimo kiekis (klausti meistro).
Šamotinėmis plytomis nereikėtų
piktnaudţiauti. Jos skirtos tik pakuroms
mūrinti.
Iš šamotinių blokų galima sumontuoti tiek
atskiras krosnies perdangas, tiek ir pilnai
sumūrinti visą krosnies pakurą.
Naudojama tam, kad sumaţinti plėtimosi
koeficientą tarp vidinių karščiui atsparių
(šamotinių) ir molinių krosninių plytų,
montuojant ketaus krosnių įrangą...
Naudojama koklių, plytų surišimui,
armavimui, ketaus įrangos tvirtinimui.
Įrengti krosnį galima ne tik iš koklių, bet taip
pat ir iš keraminių pilnavidurių molio plytų.
Jos gali būti apdailos, arba krosninės, kurias
galima tinkuoti formuojančiu tinku.
Būtinai pasirašykite statybų rangos sutartį,
reikalaukite garantijų!

AB SEB bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT297044060000975008

SWIFT: CBVILT2X
El.p.: info@zidiniumeistrai.lt
Http://www.zidiniumeistrai.lt
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