SYSTEMY KOMINOWE

ZSYPY NA
BIELIZNĘ

TRANSPORT BIELIZNY DO PRALNI

www.jeremias.pl
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Grupa Jeremias

Szanowni Klienci,
Z wielką przyjemnością prezentuję Wam nową broszurę - Zsypy na bieliznę ze stali
nierdzewnej.
Grupa

Jeremias
jest
wiodącym
producentem
systemów
kominowych
przeznaczonych do odprowadzania spalin oraz systemów wentylacyjnych, zarówno
w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym jak i przemysłowym.
Jesteśmy nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwem oferującym szeroką
paletę innowacyjnych produktów o wysokiej jakości oraz wysoki standard usług.

Od założenia firmy, Grupa Jeremias konsekwentnie rozwija swoją działalność na
całym świecie. W chwili obecnej nasze obiekty produkcyjne zlokalizowane są w
takich krajach jak Niemcy, Polska, Hiszpania, Rosja, Czechy i USA, gdzie realizujemy
założenia zrównoważonego rozwoju oraz ambitne wizje na przyszłość.
Oprócz produkcji, własnych biur dystrybucyjnych, oferujemy naszym Klientom ponad
80 różnych certyfikowanych rozwiązań systemów do zastosowań w budownictwie
mieszkaniowym, komercyjnym oraz rozwiązania przeznaczone dla sektora
przemysłowego z wolnostojącymi kominami o średnicy 3 m, wysokości 50 m.

Bazując na ponad 40-letnim doświadczeniu, realizujemy swoje plany związane z ciągłym udoskonalaniem naszych produktów
oraz rozwijamy nowe rozwiązania kominowe. Z przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować Państwu nowe innowacyjne
rozwiązanie w postaci kompletnego systemowego zsypu na bieliznę wykonanego ze stali nierdzewnej.
Przyjemnej lektury życzy

Stefan Engelhardt
Dyrektor zarządzający / C EO
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Grupa Jeremias

SERWIS:

JAKOŚĆ:

INNOWACYJNOŚĆ:

• Elastyczna linia produkcyjna

• Technologia cięcia laserem 3D CNC

• Największa różnorodność produktowa
na rynku

• Specjalne rozwiązania na życzenie
klienta
• Personalizacja opakowań
• Indywidualne rozwiązania techniczne
• Pomoc projektowa
• Dobór średnic kominów
• Obliczenia statyczne
• Największy asortyment produktów na
rynku

• Nowoczesne oprogramowanie 3D CAD
• Technologia cięcia plazmowego 3D
CNC
• Stosowanie surowców najwyższej
jakości
• 25 lat gwarancji
• ISO 9001:2015

• Wspólne rozwiązania systemowe
z producentami kotłów, bloków
kogeneracyjnych i pieców
kominkowych
• Badania, rozwój i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych
• Rozwój systemów kominowych
przeznaczonych do współpracy
z układami kogeneracyjnymi (CHP)

• Opieka doradców technicznych
• Certyfikaty europejskie i krajowe

GARANTIE
ALS HERSTELLER GEWÄHREN WIR IHNEN

25
JAHRE

GARANTIE AUF DIE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
UNSERER EDELSTAHLPRODUKTE.

Die Voraussetzungen entnehmen Sie bitte
unseren allgemeinen Garantiebedingungen unter
www.jeremias.de

JEREMIAS GMBH | ABGASSYSTEME | OPFENRIEDER STR. 11-14 | D-91717 WASSERTRÜDINGEN
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WŁAŚCIWA DROGA DO
PRALNI
Kanał zrzutowy na bieliznę wykonany jest ze stali nierdzewnej i ma szereg zalet. Główną z nich jest szybki transport brudnych ubrań do
pomieszczenia gospodarczego, gdzie znajduje się pralnia. Lokalizację zsypu warto zaplanować na etapie projektowania budynku,
jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać do tego celu już istniejący, nieużywany przewód kominowy. Oferujemy kompletne
rozwiązanie systemowe kanałów zrzutowych ze stali nierdzewnej dla budownictwa jednorodzinnego, obiektów szpitalnych oraz
hotelowych.

Oferujemy kilka rozwiązań terminala wrzutowego z pokrywą lub kołnierzową rurą wrzutową niezależnie od tego, czy jest to
wolnostojący kanał wrzutowy, czy zintegrowany zsyp obudowany kanałem z drzwiami wrzutowymi w ścianie.
W zależności od warunków konstrukcyjnych i osobistych preferencji dostępne są różne rozwiązania. Szczególną zaletą naszej oferty
zsypów do bielizny jest rura wyrzutowa (zrzutowa) z pokrywą samo-zamykającą.
Po jednorazowej, dokładnej regulacji system przeciwwagi zapewnia niezawodne otwieranie pokrywy nawet przy minimalnej wadze
prania i zamyka ją automatycznie po wyjęciu zawartości.
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ZSYPY NA BIELIZNĘ
CHARAKTERYSTYKA

SYSTEMY KOMINOWE

INFORMACJE TECHNICZNE
• Przemyślany wtykowy system połączeń do łatwego
montażu

• Brak ostrych krawędzi, które mogły by uszkodzić pranie,

• Wyprodukowany w Niemczech

• Automatyczne klapy oraz klapy kołnierzowe dostępne
opcjonalnie

• 25 lat gwarancji

• Dostępne w trzech średnicach (250, 285 i 300 mm)

• Stal nierdzewna 1.4301 (304) wysoki połysk

• Drzwi wrzutowe z cichym mechanizmem zamykającym

• Widoczne elementy dostępne na zapytanie w wersji

• Bezpieczny dla dzieci, dzięki zastosowaniu zamykanych drzwi
wrzutowych (WA963, 1937, 1950 i 1951)

szczotkowanej lub malowanej
• Brak ładunku statycznego (w porównaniu do systemów
z tworzyw sztucznych)

• Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo
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WYBRANE
PRZYKŁADY INSTALACJI
PRZYKŁAD 1:
Kanał zrzutowy na bieliznę z terminalem wrzutowym do załadunku od góry (WA33) zamontowanym na najwyższej kondygnacji, z
zakończeniem wyrzutowym (WA06518) instalowanym w pralni lub pomieszczeniu gospodarczym.
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PRZYKŁAD 2:
Kanał zrzutowy na bieliznę z terminalem wrzutowym (WA06428) zamontowanym na najwyższej kondygnacji. Z pośrednim otworem
wrzutowym (WA06429) na niższej kondygnacji i rurą wyrzutową (zrzutową) zakończoną samozamykającą się pokrywą (WA730)
zlokalizowaną w pralni lub pomieszczeniu gospodarczym.
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WYBRANE
PRZYKŁADY INSTALACJI
PRZYKŁAD 3:
Kanał zrzutowy na bieliznę z okrągłą pokrywą wrzutową (WA418) zamontowaną na najwyższej kondygnacji. Z pośrednim,
zamykanym otworem wrzutowym (WA1950) oraz zakończeniem rurowym (WA06518) umiejscowionym w pralni lub pomieszczeniu
gospodarczym.
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ZSYPY NA BIELIZNĘ
SYSTEM
WŁAŚCIWOŚCI:

SYSTEMY KOMINOWE

ZASTOSOWANIE:

Łatwy i szybki montaż instalacji.

Montaż w nowych budynkach.

Brak nieprzyjemnego zapachu ubrań
w łazience.

Możliwy montaż w istniejących
d
bu ynkach, np. w
nieużywanych ciągach kominowych.

Ochrona przed przeciągami (brak strat ciepła w
pomieszczeniach).
Pranie trafia bezpośrednio do kosza w pobliżu
pralki.

Polecany zarówno do domów jednorodzinnych, jak i
obiektów komercyjnych (szpitale, hotele, domy
opieki
Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
muszą być spełnione przez klienta.

Gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega
uszkodzeniom odzieży.
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ZSYPY NA BIELIZNĘ
SYSTEM
TERMINALE, ELEMENTY WRZUTOWE
Terminal wrzutowy Terminal wrzutowy,
załadunek od góry, wysokość 980 mm,
wysokość 980 mm z drzwiami bocznymi

WA33Ø

WA428Ø

Pokrywa uchylna
z uchwytem i
kołnierzem do
montażu
poziomego

WA418Ø

TERMINALE, ELEMENTY
WRZUTOWE
Terminal wrzutowy
pośredni, długość
980 mm, z
drzwiczkami
bocznymi

WA06429Ø

Element wrzutowy
340 x 450 mm z
zamkiem. zawiasy
z boku

Element wrzutowy
340 x 450 mm z
zamkiem,malowany
na biało, zawiasy u
dołu

Element wrzutowy
340 x 450 mm z
zamkiem, zawiasy u
dołu

WA1937

WA1950

WA1951

WA1936

ELEMENTY WYRZUTOWE

Terminal wrzutowy Zakończenie
z króćcem dla
dolne zrzutu,
elementów wrzuto- długość 240 mm
wych WA1936, 1937,
1950 i 1951

WA0607Ø

Element wrzutowy
340 x 450 mm z
zamkiem, malowany
na biało, zawiasy z
boku

WA06518Ø

Zakończenie
dolne zrzutu z
kołnierzem
długość 95 mm

Zakończenie dolne Zakończenie dolne
zrzutu z pokrywą
zrzutu, pokrywa
samozamykającą,
samozamykająca
długość 323 mm

WA06296Ø

KOLANA
Kolano 15°

WA0616Ø
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Kolano 30°

WA0617Ø

WA730Ø

WA1974Ø

AKCESORIA
Kolano 45°

WA1068Ø

Pokrywa zamykająca
z uchwytem

WA11Ø

Kołnierz
maskujący

WA91Ø

Obejma
montażowa

Przejście na rurę
PVC

WA41Ø

WA06297Ø

SYSTEMY KOMINOWE

RURY
Rura dł. 1000 mm

WA0613Ø

Rura dł. 500 mm

WA0614Ø

WSPORNIKI

Rura dł. 330 mm

WA06207Ø

WSPORNIKI
Konsola stropowa
do montażu
narożnego

WA589Ø

Wspornik ścienny

WA493Ø

Rura dł. 150 mm

WA06224Ø

Konsola pośrednia
przestawna,
regulowana

WA385Ø

Wspornik
stropowy
krokwiowy

WA10Ø

Konsola
stropowa
pośrednia

WA492Ø

AKCESORIA
Wspornik ścienny,
montaż na pręcie
gwintowanym M10

WA61Ø

Worek na bieliznę
Ø 250 mm: 45 litrów
Ø 300 mm: 95 litrów

WA1992Ø
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• Dla elementów z kodem WA06 ... grubość ścian wynosi 0.6 mm.
• Opcjonalnie dostępna jest grubość ścian 1 .0 mm (dopłata + 35%, dla elementów
z kodem WA10 ...)
• Przykład - 0.6 mm = WA0613 i 1.0 mm = WA1013

Region I

Tomasz Nitkowski

Pracownicy terenowi - Regionalni Kierownicy Sprzedaży

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-836
e-mail: t.nitkowski@jeremias.pl

Region II

Michał Biesalski

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-818
e-mail: m.biesalski@jeremias.pl

SŁUPSK
GDAŃSK
KOŁOBRZEG

SUWAŁKI

Region III

REGION II

Maciej Raczkowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-839
e-mail: m.raczkowski@jeremias.pl

REGION III
SZCZECIN

GRUDZIĄDZ

REGION I

ŁOMŻA
BYDGOSZCZ

Region IV

Paweł Kucharski

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-808
e-mail: p.kucharski@jeremias.pl

TORUŃ
WŁOCŁAWEK
POZNAŃ

Michał Kacerka

Szef Regionu Centralno-Wschodniego
tel.: +48 608-004-838
e-mail: m.kacerka@jeremias.pl

Region VII

GNIEZNO

PŁOCK

REGION VI

REGION V

Leszek Kalinowski

Region VI

BIAŁYSTOK

GORZÓW WLKP.

Region V

Szef Regionu Północno-Zachodniego
tel.: +48 608-004-848
e-mail: l.kalinowski@jeremias.pl

OLSZTYN

WARSZAWA
BIAŁA PODLASKA

SKIERNIEWICE
ZIELONA GÓRA

ŁÓDŹ

LESZNO
KALISZ

REGION X
RADOM

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

LUBLIN

LEGNICA
WROCŁAW

REGION VII

REGION IV

KIELCE
CZĘSTOCHOWA
OPOLE

TARNOBRZEG

REGION VIII

Marek Kępowicz

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-801
e-mail: m.kepowicz@jeremias.pl

Region VIII

KATOWICE
KRAKÓW
BIELSKO BIAŁA

NOWY SĄCZ

Mateusz Ziębiński

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-828
e-mail: m.ziebinski@jeremias.pl

Region IX

Jakub Jawień

Szef Regionu Południowego
tel.: +48 608-004-834
e-mail: j.jawien@jeremias.pl

Region X

Łukasz Pietrasik

Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 608-004-844
e-mail: l.pietrasik@jeremias.pl

Jeremias Sp. z o. o.
ul. Kokoszki 6,
62-200 Gniezno,
Tel.: +48 (61) 428-46-20,
e-mail: jeremias@jeremias.pl
www.jeremias.pl

REGION IX

Dystrybucję naszych produktów prowadzimy wyłącznie przez
sprawdzonych i kompetentnych partnerów handlowych.

RZESZÓW

