
KOTA TERÄSHORMI 15 on kotimainen laa-
dukas ja turvallinen valinta kiukaaseen. Toimitus-
paketin sisältö on laaja. Hormin suunnittelussa on 
kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen 
ja hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osal-
ta. Teräshormin modulaarinen rakenne helpottaa 
asentamista.
Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankesto-
maalilla maalattua sinkittyä terästä ja sen halkaisi-
ja on 255 mm. Laadukas eristys mahdollistaa erit-
täin pienen suojaetäisyyden (70 mm).  

Eristetyn hormin sisäputki on markkinoiden vah-
vinta, 1 mm paksuista ruostumatonta terästä. Hor-
missa on vaihdettavissa oleva kiinteä savupelti. 
Eristämätön yhdysputki sopii 119 mm hormiläh-
dön kiukaisiin (adapterin avulla myös 115 mm). 
Eristämätön yhdysputki voidaan nostaa hormin 
sisään, joka helpottaa kiukaan vaihtamista ja huol-
tamista.

Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 palotur-
vallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.

TERÄSHORMI
KIUKAASEEN

Kuvassa lisävarusteena Kivikori ja Peitepanta.



KOTA KEVYTHORMI 15
EAN-koodi Tuotenro. Tuote

6015 Hormi 15

6130 Hormi jatko 30 cm

6150 Hormi jatko 60 cm

6140 Hormi jatko 120 cm

6016 Hormisäiliö 22 l

802142 Kivikori

6015-110 Peitepanta

6015-111 Muuntoyhde 
115/120

KOTA TERÄSHORMI 15:n eristetty 
osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää 
kaikki asennuksessa tarvittavat osat: 
Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman 
jatko-osia.

• 1 200 mm eristetty savupeltijakso ja
 300 mm eristetty hormijakso
 (savuputken sisähalkaisija 125 mm)

•  1 000 mm eristämätön, ruostumaton liitosputki
 (sisähalkaisija 120 mm)

•  Kiinnityspanta

•  Läpivientilaippa 0–22°

•  Höyrysulunlaippa 0–22° ja höyrysulkuteippi

•  Läpivientieriste 200 mm

•  Läpivientivaippa, korkeus 400 mm

•  Hormin kannatinpanta reikänauhoin

•  Aluskatteen tuki

•  Vesikaton tiivistekumi

•  Piipunhattu, maalattu rst

Saatavilla myös tilauksesta pellityssarja vesikaton 
asennuksen viimeistelyyn.
Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin on eristetyllä 
osalla 70 mm ja eristämättömällä osalla 700 mm.
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Läpivientieriste,  
Kork. 200 mm

Eristämätön  
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RST,  
1000 mm


