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Eka-serien innehåller isolerade och icke-isolerade skorstenssystem i många olika storleksklasser.
Rör av rostfritt stål är ett långvarigt och bekymmersfritt val.

En fungerande skorsten är viktig för oss. Därför dimensionerar vi i enlighet med standarden EN13384 / 1 och säkerställer 
att vi kan förse dig med ett ordentligt och funktionellt röksystem.

Vi levererar också produkter att beställa direkt efter dina behov (till exempel fathattar).
Våra produkter är TÜV-testade och CE-märkta.
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Single wall system,
complex E
Wall thickness 0,6 mm

Système d`évacuation
simple parois,
complexe E Paroi 0,6 mm 

monoparete, complex E
spessore 0,6 mm

Enkelwandig systeem
complex E
Wanddikte 0,6 mm

Технические данные,
комплех E
одностенная система 0,6 мм

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E 
Wanddicke 0,6 mm
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Oisolerad skorstenssystem
eka complex E
Vägg tjocklek 0,6mm och 1,0mm

Eka complex E är ett oisolerat system, som kan monteras till renoverings 
objekt och till en ny byggnad som inrehorm.

• Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
• Lämplig till kondenserade bränslen
• Till en eller flera koplingar

Alternativ:

En kopling Flera koplingar



Alternativ:

Double wall chimney system
complex D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 25 mm

Cheminées double parois
complex D
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 25 mm

Canne fumarie doppia parete
complex D
Spessore 0,6 mm
Isolazione 25 mm

Duppelwandig systeem
complex D
Wanddikte 0,6 mm
Isolatiedikte 25 mm

Технические данные,
Двухстенная системa
комплех Д
толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 25 мм

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex D 
Isolierdicke 25 mm

Isolerat system
eka complex D
isolering 25mm isolering 50mm
eka complex D       eka complex cosmos D eka complex D
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En kopling Flera koplingar

Eka komplex D är ett isolerat skorstenssystem som lämpar sig till många 
olika alternativ och applikationer. Kan installeras ute eller inne i byggnaden.
Det finns även tillgånglig som en vackert färdig, hopfällbar version av 
Cosmos som passar fint  t.ex. i vardagsrummet.

 

• Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör) 
• Lämplig till kondenserade bränslen
• Till en eller flera koplingar
• Tillgänglig med 25mm eller 50mm isolering
• Tillgänglig i många belägninar:

-  med glansig eller matt RST-stål
-  koppar
-  pulvermålad (RAL-nyanser)



Metallisch dichtendes System
eka complex medi E (einwandig)
Wanddicke 0,6 mm 

Système d`évacuation
simple parois,
complexe medi E
Paroi 0,6 mm
sous réserve de modi�cations
techniques 

monoparete, complex medi E
spessore 0,6 mm
ci riserviamo il diritto di
cambiare i dati tecnici

Enkelwandig systeem
complex medi E
Wanddikte 0,6 mm
holländisch

Технические данные,
комплех medi E
одностенная система 0,6 мм 
russisch

Single wall system,
complex medi E
Wall thickness 0,6 mm
We reserve us the right to
change technical details

Metall koplingssystem
Eka complex medi E (enkelväggig)
Vägg tjocklek 0,6mm

Double wall chimney system

Cheminées double parois

Canne fumarie doppia parete

Duppelwandig systeem

Технические данные,

толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 30 мм

теплоизоляция 50 мм

Metallisch dichtendes System
eka complex medi D (doppelwandig)
Isolierdicke 30 mm Ø 80 -300 mm 

комплех medi Д
Двухстенная системa

complex medi D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 30 mm Ø 80-300 mm
Insulation 50 mm Ø 350-500 mm

complex medi D
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 30 mm
Ø 80-300 mm
Isolation thermique 50 mm
Ø 350-500 mm

complex medi D
Spessore 0,6 mm
Paroi 0,6 mm
Isolazione 30 mm Ø 80-300 mm
Isolazione 50 mm Ø 350-500 mm

Ø 80-300 мм

Ø 350-500 мм

complex medi D
Wanddikte 0,6 mm
Isolatiedikte 30 mm Ø 80-300 mm
Isolatiedikte 50 mm Ø 350-500 mm

Metall koplingssystem
eka complex medi D (dubbelväggig)
Isolerings tjocklek 30mm, Ø 80-300mm / Isolerings tjocklek 50mm Ø 350-500mm

Alternativ:

Alternativ:

Eka complex medi E är oisolerad. Det är ett skorstenssystem till platser 
där tryckhållfasthet och höga temperaturer krävs. 
Tätningar är EJ känsliga för höga temperaturer.

• Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
• Lämplig till kondenserade bränslen

Eka complex medi D är oisolerad. Det är ett skorstenssystem till 
platser där tryckhållfasthet och höga temperaturer krävs.

• Värmeklass T600 (undertrycksrör)
• Lämplig till kondenserade bränslen
• Tillgänglig i många belägninar:

- med glansig eller matt RST-stål
- koppar
- pulvermålad (RAL-nyanser)
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Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex EUROP D+E

Flexibelt, rostfritt skorstenssystem
eka complex E FDL (dubbelmantlad) / eka complex E FEL (enkelmantlad)
Vägg tjocklek FDL 2 x 0,12mm / FEL 0,12mm AISI 316L

Price list, technical data
stainless flexible liner-single / double wall
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm 
AISI 316L

Liste de prix, données techniques
conduit flexible inox simple et double 
agraffage
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Listino prezzi, dati tecnici
flex flue liner mono/doppia
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Prjislijst
Flexibel roestvaststalen systeem 
enkelwandig / duppelwandig
Wanddikte 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Прайс-Лист 
cистема эка - гибкая однослойная / 
двухслойная
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм
AISI 316L

Preisliste und technische Daten 
2010
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Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm
AISI 316L 

Flexible Edelstahlsysteme
eka complex E     FDL (doppellagig)
eka complex E     FEL (einlagig)

5.1 - 5.4 

Flexibel_complexE.indd   1 08.01.2010   11:23:16 Uhr

Isolerat alternativ
eka complex EUROP D+E
Isolerings tjocklek 50mm (EUROP D+E) Innerörets vägg tjocklek 1,0mm

Alternativ:

Eka-komplexet EUROP D + E-serien är tillverkad med 1,0 mm
tjockt rökrör. Annars motsvarar serien komplexa D och E
produkter. 

• Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
• Upp till 1000mm Ø
• Lämplig till kondenserade bränslen
• Tillgänglig i många belägninar:

- med glansig eller matt RST-stål
- koppar
- pulvermålad (RAL-nyanser)

Flexibla skorstenar i rostfritt stål är  en bra lösning för 
renoveringsobjekt. Finns tillgänglig som enkel- och 
dubbelmantlad. 

• Värmeklass T600 (undertrycksrör), T200 (tryckrör)
• Lämplig till kondenserade bränslen
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Preisliste und technische Daten 
2010

Rauchrohre
eka complex V
Stahlblech, Wanddicke 2 mm 

7.1 - 7.4 

Rauchrohre.indd   1 08.01.2010   11:26:21 Uhr

Tät rörsystem
eka complex E  DR

Alternativ:

Anslutningsrör
eka complex  V
stålväggs tjocklek 2mm

Eka komplex E DR är ett förseglat rörsystem, vilket 
passar bra till objekt med låga rökgastemperaturer.

• Värmeklass T200 (tryckrör)
• Lämplig till kondenserade bränslen
• Montering på insidan av byggnaden

Anslutningsrör av stål är bra val
till att ansulta eldstad med skorsten.

• Värmeklass T400 (undertycksrör)
• Ej lämplig till kondenserande bränslen
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ekalithe complex L -system 
Rörblock
Lätta system

Aluminiserade stålkomponenter

Vägg tjocklek 0,6mm

Eka FAL -komponenterna är billiga kopplingsrör mellan 
pannan/ugnen till skorstenen.

• Värmeklass T400
• Ej lämplig till kondenserande bränslen

Ekalithe complex L -systemet är ett bra 
val när man behöver rörblock med stålrör 
på insidan.

• Brandklass EI90
• TÜV testad
• Montering på insidan av byggnaden
• Stålröret på insidan är complex E 

seriens produkt
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• Monteras på skorstenen
• Flera olika omslag
• Även skräddarsydda alternativ

Skorstens omslag

eka compact -system 
Rörblock
L90/L30 system

Alternativ:
• Rostfritt stål, matt
• Rostfritt stål, pulvermålad efter RAL kod
• Koppar (ramen är galvaniserad kopparplåt)

Eka kvalitet för
alla typer av objekt

Individuelt utsende

Eka-skorstens omsalg är tillgänglig 
i många olika omslag:

tegelröd

tegel

mattsvart 

skiffer

antracit 
skinande

koppar

rostfri 
mattstål

rostfritt stål 

Eka compact-systemet är designad till objekt där det behövs en 
lätt  rökkanal. Skalet är tillverkat av lätta silikatelement och 
inneröret är complex E -system.

• Brandklass EI30 eller EI60
• Montering på insidan av byggnaden
• Lätt montering p.g.a moduluppbyggnad
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ANNAT:

• Rostfria avluftningssystem
Vägg tjocklek 0,6mm

• Rostfria luftkonditioneringssystem LB
Vägg tjocklek 0,6mm / 1,0mm / 1,25mm

• Tvättrännor

• Fristående system

• Luftkonditioneris torn

• Skorstens hattar

• Måttbestäningar

Vägg-, tak- och takgenomföringar 

Brandsäkra genomföringar

Plast skorstenar 
eka complex P
Styv, flexibel, dubbla skorstenssystem

Ekas brandsäkra genomföringar är designade med Eka-produkter.
Tillgänglig i olika storlekar och tak vinklar.

• TÜV testad
• Tillgänglig som vägg-, tak- och takgenomföringar

Eka complex P är designal till objekt med väldigt låga rökgas 
temperaturer.

• Värmeklass T120 
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Import och försäljning:  NHK-Keskus Oy 
Lautatarhankatu 3 • 13110 Hämeenlinna 

Tel: 03 628 661 • www.nhk.fi

OULU
Planeettatie 4,
90450 Kempele

SEINÄJOKI
Rullatie 1,
60510 Seinäjoki

KUOPIO
Tietäjäntie 4,
70900 Toivala

JYVÄSKYLÄ 
Juustokatu 2, 
40320 Jyväskylä

LOIMAA 
Kartanomäenkatu 26,  
32200 Loimaa

JUVA
Osaketie 7b,
51900 Juva

YLIVIESKA 
Ruutihaantie 17c, 
84100 Ylivieska

KOKKOLA 
Indolantie 2, 
67600 Kokkola 

JOENSUU 
Pamilonkatu 30, 
80130 Joensuu

IISALMI 
Antinkatu 10, 
74120 Iisalmi

HÄMEENLINNA 
Lautatarhankatu 3, 
13110 Hämeenlinna

LOVIISA 
Granholmantie 7, 
07880 Liljendal 

Experter till din tjänst över hela Finland:  

SKORSTENSSYSTEM


