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Isostaattisella kuivapuristusmenetelmällä 
valmistetut keraamiset hormiputket
 
PETE UP -harkkopiippu eroaa muista markkinoilla olevista harkkopii-
puista myös laadukkailla isostaattisesti kuivapuristetuilla keraamisilla 
hormiputkillaan. Isostaattisella kuivapuristuksella valmistettujen hormi-
putkien kosteusprosentti on vain n. 4 jo ennen keramiikan polttoa. 
Poltto suoritetaan laadusta tinkimättä 1200 °C lämpötilassa jopa 24 
tunnin ajan. Näin PETE Universal Plus -valmispiipun hormiputken 
rakenteesta saadaan äärimmäisen mittatarkka, tiheä ja sileä. Hormi-
putki ei ime itseensä haitallista kosteutta, joka voisi pahimmillaan 
aiheuttaa halkeamia hormiin. Keraaminen hormiputki soveltuu 
ainoana kaikille polttoaineille, myös viljalle.

Kevyet ja kestävät perliittihormiharkot

PETE UP -harkkopiipun ainutlaatuisten hormiharkkojen valmistusma-
teriaalina on käytetty kevyttä ja eristävää vulkaanista ainetta, perliittiä. 
Perliitistä valmistettu hormiharkko on lähes 50% tavallista kevytbeto-
niharkkoa kevyempi, millä aikaansaadaan muihin kolmikerroksisiin 
harkkopiippuihin verrattuna jopa 30% kevyempi piipun kokonaispaino.

Perliittihormiharkko keventää merkittävästi harkkopiipun kokonais-
painoa, helpottaa asennustyötä ja mahdollistaa useammassa tapauk-
sessa myös harkkopiipun asentamisen tulisijan päälle. 
PETE-harkkopiipun metripaino esimerkiksi halkaisijakoossa 160 mm 
on vain 56 kg. Perliittiharkot ovat tavallisiin kevytbetoniharkkoihin 
verrattuna myös hyvin sileitä ja mittatarkkoja, mikä helpottaa piipun 
pinnan jälkikäsittelyä.

Markkinoiden kevyin kolmikerrosrakenteinen harkkopiippu PETE Universal Plus on kestävä, paloturvallinen ja monikäyttöinen savu-
piippu. Valmispiipun kolmikerrosrakenne koostuu ulkokuoreltaan mittatarkasta erittäin kevyestä perliittihormiharkosta, mineraalivilla-
eristeestä ja isostaattisesti kuivapuristetusta hormiputkesta.

Ominaisuudet lyhyesti

      Paloturvallinen kolmikerrosrakenteinen harkkopiippu tuulettuvalla 
      rakenteella
      Innovatiiviset isostaattisella kuivapuristusmenetelmällä valmistetut 
      keraamiset hormiputket
      Kevyet ja pinnaltaan hyvin sileät perliittihormiharkot - paino jopa 
      50% vähemmän kuin tavallisella hormiharkolla!
      Soveltuu kaikille polttoaineille, myös viljalle
      CE-hyväksytty savuhormien korkeimpaan lämpötilaluokkaan T600
      Suojaetäisyydet huonetilassa tuulettuvilta osin sekä läpivienneissä 
      vain 50 mm!
      Testattu korkeammilla pohjoismaisilla yläpohjan lämpöeristepak-
      suuksilla, aina 800 mm eristepaksuuteen asti
           Laaja valikoima hormikokoja väliltä Ø80-250 mm

      Laaja tarvikevalikoima
      Saatavilla myös korvaus- ja/tai poistoilmakanavalla!!

Paino 
vain alkaen

56 kg
metri

Isostaattisesti kuivapuristetut
keraamiset hormiputket

Saatavilla eri harkkokokoja, varastokokoina 360 x 360 sekä 
360 x 680 mm



Kysy myös poistoilmakanavalliset versiot 
esimerkiksi vapaa-ajan rakennusten tuuletukseen.

Ilmoita tilattaessa

      Hormin kokonaiskorkeus (H)
      Hormin sisähalkaisija (d)
      Rakennuksen yläpohjan lämpöeristeen paksuus (T)
      ja läpivientien lukumäärä
      Piipun etäisyys katon harjalta (C)
      Vesikaton kaltevuus (k), väri ja materiaali

PETE UP Air -korvausilmapiippu

PETE Universal Plus Air on paloturvallinen 4-kerrosrakenteinen
ja korvausilmakanavallinen harkkopiippu, joka soveltuu eri-
tyisesti passiivi- ja matalaenergiataloihin, mutta myös sanee-
rauskohteisiin, joissa koneellinen ilmanvaihto häiritsee tulisijan 
toimintaa. Palamisilma tuodaan tulisijaan ulkoa, jolloin tulisija 
ja piippu toimivat omana suljettuna lämmitysjärjestelmänään. 
PETE UP Airin etu muihin markkinoilla oleviin korvausilma-
kanavallisiin harkkopiippuihin on sen siro koko, mikä ei vie 
neliöitä muulta sisustukselta. PETE UP Airissa tulisijan palamis-
ilma kulkee tilaa säästäen harkon ja AIR-kalvon välistä omasta
ilmakanavastaan.

Hormin liitostapa

Vesikaton pellityssarja on saatavilla
viidessä eri värissä: musta RR33, 
tummanharmaa RR23, tumman
ruskea RR32, punainen RR29 sekä
tiilenpunainen RR750.

Päälliliitos
- varaavat takat

Yläliitos
- kiukaat ja padat
- kamiinat
- kiertoilmatakat
- lämmityskattilat

Alaliitos
- varaavat
  takat

Saatavilla
nyt myös

tupla-
hormisena




