
SKAMOTEC 225 
Plăci de construcție pentru incinte de șemineu

SKAMOTEC 225 – Caracteristicile produsului

Aflaţi mai multe pe site-ul
www.skamotec225.com şi www.skamol.com

Dimensiuni

Contact

Vedeți videoclipul 

Skamol este un producător danez de materiale

de izolație de înaltă performanţă, utilizate la

nivel mondial, într-un număr mare de sectoare

industriale. Suntem o companie solidă, 

 cu o experiență de peste 100 ani în domeniul

materialelor de izolație, care a rămas concentrată  

pe temelia afacerii noastre: aplicaţii şi inovare.

Depunem eforturi permanente  pentru             

excelența produselor și  suntem cu adevărat

angajați față de clienții noștri care aparțin unei

multitudini de sectoare industriale.

Vizitați-ne pe site-ul www.skamol.com

SKAMOTEC 225 este un material ușor care

oferă mai multe avantaje, cum ar fi valori

excelente ale coeficientului R, rezistenţă mecan-

ică ridicată, conductivitate termică scăzută şi

temperaturi maxime de exploatare de 1000°C.

Rezistenţa termică excepţională face 

SKAMOTEC 225  capabilă să reziste la

cicluri termice continue, până la limita

temperaturii maxime de exploatare iar con-

ductivitatea termică scăzută îi conferă calități

izolatoare maxime, pe întregul domeniul de

temperatură, făcându-l produsul ideal în

construcția incintelor pentru șemineuri.

Scanaţi codul QR pentru a vedea un video-

clip de instalare cu SKAMOTEC 225.

Soluţia cu un singur produs

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să

contactaţi departamentul de vânzări al

Skamol A/S. Nykøbing Mors, Danemarca.

Tel.: +45 97 72 15 33 

E-mail: insulation@skamol.dk
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Lățime x lungime (mm) Grosime (mm) Greutate (kg)

Dim. standard 1 610 x 1000

25, 30, 40 & 50

3,4 – 6,9

Dim. standard 2 1000 x 1220 6,9 – 13,7

Dim. standard 3 2040 x 1220 14 – 28

Dim. standard 4 2440 x 1220 16,8 – 33



Datorită solidității SKAMOTEC 225, montatorii

pot aplica diferite materiale de finisare, exemplu

de piatră şi cărămidă. Folosind produsul, pot fi

construite mai multe tipuri de incinte de șemineuri.

De fapt, cele mai multe incinte pot fi construite

folosind doar SKAMOTEC 225, eliminând ne-

cesitatea construcțiilor de cadre ușoare și de placare

a pereților. Acest lucru conduce la elimiarea unei

întregi etape din procesul de construcție,

combinând mai multe materiale de construcție într-

unul singur.

SKAMOTEC 225 este folosit atât pentru 
șemineurile tradiţionale cât și cele
contemporane, după cum se vede în
exemplele de mai sus. Pentru a vedea mai
multe exemple de incinte de șemineuri
construite cu SKAMOTEC 225, care vă pot
inspira şi pentru a descărca manualul nostru
de instalare, vizitaţi-ne pe site-ul
www.skamotec225.com

Un singur material de construcție 

 - mai multe soluții de proiectare

„Înainte de a utiliza SKAMOTEC 225, m-

am confruntat cu o problemă, pe care mulți

alți distribuitori și montatori o cunosc, cea a          

fisurilor care apar în mod repetat în incintele

de șemineuri și reclamații costisitoare din

partea proprietarilor nemulțumiți. Prin utiliz-

area SKAMOTEC 225,  am reuşit să elimin

majoritatea reclamațiilor. Îmi place faptul că

produsul este uşor de utilizat, rămân foarte

puține deșeuri şi poate fi montat rapid. Acest

lucru îmi permite să lucrez mai eficient şi,

prin aceasta, să-mi îmbunătățesc afacerea.

Îmi place să folosesc produsul pentru

întreaga incintă a șemineului şi cred că

acest produs revoluţionează constant

domeniul afacerilor cu șemineuri.”

SKAMOTEC 225
este ușor de utilizat
și poate fi montat
rapid
Greg Fraser, montator de cămine și

șemineuri
„

Skamol a introdus o modalitate nouă și in-

ovatoare de construcție a incintelor de șemineuri.

SKAMOTEC 225 este o placă de construcție

ușoară, ignifugă, care simplifică procesul de

construcție eliminând necesitatea construcției de

cadre de oțel sau lemn. Rezultatul îl reprezintă o

soluţie completă cu un singur produs pentru

incita șemineului dumneavoastră cu mai

multe soluţii de design şi posibilităţi de

finisare.

SKAMOTEC 225 oferă o alternativă

unică pentru distribuitori și montatori 

pentru eficientizarea afacerii lor prin

montarea rapidă și ușoară a incintelor de

șemineuri cu aspect distinct.

SKAMOTEC 225 este pe lista materialelor

de izolație ignifuge din clasa A1 în Europa

şi poate rezista la temperaturi de până la

1000 de grade Celsius. Acest lucru înseam-

nă că plăcile SKAMOTEC 225 protejează

împotriva propagării focului și nu

contribuie la propagarea fumului nociv

şi nu eliberează nici un fel de substanțe

toxice în timpul incendiului.

Rezistența la căldură și rezistența mecanică

a plăcilor  SKAMOTEC 225, ajută, de ase-

menea, la prevenirea formării de fisuri şi a

reclamațiilor costisitoare, consecutive

acestora, din partea proprietarilor.

Caracterul ușor al plăcilor SKAMOTEC

225 face ca ele să fie ușor de manevrat și

montat. SKAMOTEC 225 este cu aproxim-

ativ 50% mai ușor decât alte plăci ignifuge

care se comercializează pe piață în prezent.

Construcția de incinte pentru șemineuri cu

SKAMOTEC 225 este la fel de ușoară și

pentru dvs., în calitate de montator, 

prin utilizarea uneltelor obișnuite de prelucrare a
lemnului și a elementelor de fixare, pentru a tăia,
da formă și combina materialul în modul dorit
de către dvs., rămânând foarte puține deșeuri de
material.
SKAMOTEC 225 vă permite să reduceți
foarte mult timpul de construcție a 
incintei individuale pentru șemineu și să vă
eficientizați afacerea.

SKAMOTEC 225 
pentru incinte de șemineu Avantaje

Uşor de montat

Plăcile de construcție SKAMOTEC 225 pot
fi tăiate uşor la orice formă şi dimensiune.

Reduceți timpul de construcţie
- câștigați mai mult.

Exemplu de  montare a            
casetei de perete,  realizată în
întregime cu SKAMOTEC 225.
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