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DŪMVADU SISTĒMAS NIKO  

Dūmvadu sistēmas NIKO 
ir izstrādātas un tiek ražotas, izman-
tojot mūsdienīgu tehnoloģiju, 
izmantojot labākos un mūsdie-
nīgākos materiālus, kas ļauj izman-
tot dūmvadus, kā ēkas apkures un 
ventilācijas risinājumu. Dūmvadu 
sistēmas NIKO tiek lietotas visur, kur 
tiek būvētas jaunas ēkas, vai reno-
vētas vecās, nodrošinot komfortu 
un drošību.

siltums un drošība
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Garantija 60 gadi | keramikas dūmvadiem |
10 gadi tērauda dūmvadiem | konkurētspējīgas 
cenas = ietaupījums | CE marķējums = iespēja 
izmantot visā Eiropā tūlītēju telefonisku palīdzību 

un padomu | vienkārša montāža | augstākā 
Eiropas kvalitāte



DŪMVADU SISTĒMA
NIKO UNI

Dūmvadu sistēmas NIKO 
UNI galvenās īpašības:

viegla uzstādīšana (visi el- �

ementi ir precīzi)
mazs svars �

noturīgs pret kondensātu, �

sk ābēm un sodrēju
sadegšanu.  Iespējas 
i z m a n t o t  d a ž ā d u s 
risinājumus un sistēmas, 
piemērojoties k lientu 
vēlmēm: izbūve iekštelpās 
un ārpus celtnes, izvei-
dot apkures iekārtas 
pieslēgumu 90 vai 45 
grādu leņķī, iespēja veikt 
ķieģeļu imitācijas apdari, 
apšūt ar ķieģeļiem, vai 
skārdu
i e s p ē j a n o v a d ī t  �

kondensātu 
iespējams vienkanāla, �

divkanālu dūmvads ar,
vai bez telpu ventilācijas 
kanāliem 
iekšējie diametri 140 mm �

līdz 300 mm
�

�

 garantija 60 gadus
 dūmvadu sistēmai ir Ei-

ropas sertifikāti un CE 
marķējums

Dūmvadu sistēma NIKO UNI 
paredzēta lietot ar apkures katliem, 
vai kamīniem, kuros, kā kurināmais 
tiek izmantots: koksne un cita bioma-
sa, ogles, gāze, šķidrais kurināmais un 
eļļas.
NIKO UNI ir izturīgs gan pie ļoti au-
gstām temperatūrām (sodrēju sade-
gšana), gan arī pret skābju kondensāta 
iedarbību, kas veidojas, lietojot zemas 
temperatūras apkures ierīces.

DŪMVADS PRIEKŠ VISU 
VEIDU KURINĀMĀ 

MINERĀLVATES IZOLĀCIJA 
 

PIESLĒGUMA VEIDGABALS

KERAMIKAS CAURULE

NOSLĒGPLĀKSNE

PĀREJA
 

KONUSS
OR

DŪMEJAS MODUĻBLOKS

TĪRĪŠANAS VEIDGABALS 

 
KONDENSĀTTRAUKS

TĪRĪŠANAS LŪKAS DURVIS

OPTION
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Dūmvadu sistēma NIKO KONDI 
ir paredzēta visiem tiem, kas savā sa-
vrupmājā vēlas uzstādīt gāzes, vai naftas 
kondensācijas, zemas temperatūras ap-
kures katlu, ar slēgtu degšanas kameru. 
Sistēma NIKO KONDI novada konden-
sātu un piegādā gaisu uz katlu.

Dūmvadu sistēmas NIKO KONDI galvenās īpašības: 
keramiskās sistēmas sastāvdaļas ir piemērotas  �

dūmgāzu izvadīšanai no moderniem kondensācijas 
apkures katliem(zema dūmgāzu temperatūra, skābju 
kondensāts), ar slēgtu sadegšanas kameru 
kurināmā degšanai nepieciešamai gaiss tiek pievadīt �

apkures iekārtai no dūmvada kontūra
� darbojas gan paaugstinātā, gan pazeminātā spiedienā
� viegla uzstādīšana (visi elementi ir precīzi)
� mazs svars
� iekšējais diametrs ir no 100 mm līdz 250 mm
� garantija 60 gadus
� dūmvadu sistēmai ir Eiropas sertifikāti un CE 

marķējums 

DŪMVADU SISTĒMA 
NIKO KONDI DŪMVADS PRIEKŠ

KONDENSĀCIJAS KATLIEM

TĪRĪŠANAS LŪKAS VĀKS

CAURULES STABILIZĒTĀJS

PIESLĒGUMS 

KERAMIKAS CAURULE

 GAISA KANĀLA RESTE

NOSLĒGPLĀKSNE

PĀREJA

TĪRĪŠANAS 
LŪKAS DURVIS

TĪRĪŠANAS VEIDGABALS

DŪMEJAS MODUĻBLOKS

KONDENSĀTTRAUKS

PAMATS

 SIFONS 

SIFONA 
IZVADPLĀKSNE

VEIDGABALA PĀREJA

BLĪVE
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Dūmvadu sistēmas NIKO LUFT galvenās īpašības:
keramiskās sistēmas sastāvdaļas ir piemērotas  �

dūmgāzu izvadīšanai no moderniem kondensācijas 
apkures katliem (zema dūmgāzu temperatūra, skābju 
kondensāts), ar slēgtu sadegšanas kameru 
kurināmā degšanai nepieciešamai gaiss tiek pievadīt �

apkures iekārtai no dūmvada kontūra
� darbojas gan paaugstinātā, gan pazeminātā spiedienā
� viegla uzstādīšana (visi elementi ir precīzi)
� mazs svars
� iekšējais diametrs ir no 100 mm līdz 250 mm
� garantija 60 gadus
� dūmvadu sistēmai ir Eiropas sertifikāti un CE 

marķējums 

Dūmvadu sistēma NIKO LUFT 
paredzēta daudzdzīvokļu mājām, kurās, 
katrā dzīvoklī ir gāzes apkures katls ar slēgtu  
sadegšanas kameru. Dūmvadu sistēma 
NIKO LUFT dod iespēju pieslēgt pie vie-
na vertikālā dūmvada līdz 10 apkures ie-
rīcēm, tā taupot vietu.

DŪMVADU SISTĒMA
NIKO LUFTDŪMVADI PRIEKŠ APKU-

RES IERĪCĒM AR SLĒGTU 
SADEGŠANAS KAMERU.

IK
O

TĪRĪŠANAS LŪKAS VĀKS

CAURULES STABILIZĒTĀJS

PIESLĒGUMS

CAURULE

RESTE

NOSLĒGPLĀKSNE

PĀREJA

TĪRĪŠANAS LŪKAS DURVIS

TĪRĪŠANAS VEIDGABALS

DŪMEJAS MODUĻBLOKS

KONDENSĀTTRAUKS

PAMATS

SIFONS 

TIRIŠANAS LŪKAS DURVIS

BLĪVE

VĀKS
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Dūmvadu sistēma NIKO DUO-MIX 
ir ideāls risinājums, ja ir nepiecieša-
mība izvietot blakus dažādas apkures  
sistēmas, kurām nepieciešami dūmvadi 
NIKO UNI, vai NIKO KONDI.

Dūmvadu sistēmas NIKO DUO-MIX galvenās Īpašibas:
viegla montāža �

vietas ekonomija �

vienā moduļblokā var ievietot dūmvadu sistēmu NIKO elementus:(UNI/UNI UNI/KONDI KONDI/ �

KONDI/LUFT)
dūmvadu sistēmai ir Eiropas sertifikāti un CE marķējums �

DŪMVADU SISTĒMA
NIKO DUO-MIX

Ventilācijas sistēma NIKO WENT 
paredzēta vertikālo ventilācijas gaisva-
du izbūvei jebkurā dzīvojamā vai ražo-
šanas ēkā. Plašs moduļbloku klāsts ļauj 
atrast piemērotu risinājumu jebkurai 
ēkas konstrukcijai.

VENTILĀCIJAS SISTĒMA NIKO WENT

240

nosaukums ārējie izmēri kanāla izmērs ārējie izmēri kanāla izmērs

W1 
ventilācijas 
vienkanāla 
20X24cm

 W2 
ventilācijas 
divkanālu 
24x36cm

W3 
ventilācijas 
trīskanālu  
24x49cm

W4 
ventilācijas 
četrkanālu 
24x68cm

nosaukums

Ventilācijas sistēmas NIKO WENT 
galvenās īpašības: 

mazs svars �

viegla montāža �

visu moduļbloku augstums ir 25 �

cm
ventilācijas moduļbloku kanālu �

skaita un izmēru daudzveidība-
palīdz ekonomēt vietu
ventilācijas sistēmai NIKO �

WENT ir Eiropas sertifikāti un CE  
marķējums
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ugunsdroša ķite 
(KR)

Gaisa kanāla reste
(VOW24)

Pamats (PKS)Noslegplāksne (PK2P)

Blīve (PC)Tirišanas lūkas vāks (ZAT)

Sifons (SO)

Tirišanas lūkas durvis (DK)  Tirišanas lūkas durvis (DKL)

Veidgabala pāreja (UT)

KONDI
LUFT

Pāreja (PK)

Pieslēguma Veidgabals 45° (KS45)

Izolācija (IZO)

Pieslēguma Veidgabals 90° (KS) Tīrīšanas  Veidgabals (KC)Caurule (KZ)

Noslēgplāksne (PKP) / (PKPW)

Divu dūmeju moduļbloks (K2)

25
0

360
700

Pieslegums/Tīrīšanas Veidgabals (KS/KC)

Vienas Dūmejas Moduļbloks (K) / (KW)

360 360 360 490

Caurules stabilizētajas/
komplektā 4 gab. (PST)

Kondensāttrauks Mazais
(KJ)

Konuss (ZS)

Kondensāttrauks (KJZ)

70

ar ventilacijas kanālu Bez ventijacijas kanāla

bez ventilācijas ar ventilācijupackage 2kg

Keramiskās Moduldūmvadu Sistēmas 
NIKO Istrādajumi Un Piederumi

240

nosaukums ārējie izmēri kanāla izmērs ārējie izmēri kanāla izmērs

W1
ventilācijas 
vienkanāla 
20X24cm

W2 
ventilācijas 
divkanālu 
24x36cm

W3 
ventilācijas 
trīskanālu  
24x49cm

W4 
ventilācijas 
četrkanālu 
24x68cm

nosaukums
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Tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS EDEL
un NIKO STF EDEL galvenās īpašības: �

konstrukcija- trīs slāņu (dūmkanāls, izolācija, apvalks), �

var uzstādīt arī ārpus ēkām
nerūsējošā tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS �

EDEL īpaši ieteicamas dūmgāzu izvadīšanai no ka-
tliem ar šķidro kurināmo (gāze, nafta), un kamīniem.  
Karstumizturīgā tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STF 
EDEL- kamīniem un cietā kurināmā katliem (koks) 
viegla uzstādīšana - visus elementus ievieto kontak- �

tligzdā, bez nepieciešamības joslas papildus stiprināt
komplektācija - plašs elementu klāsts, kas ļauj izman- �

tot dūmvadu sistēmas NIKO pat vissarežģītākajās situ-
ācijās
var pasūtīt pēc izmēra vai individuālā projekta �

iekšējie diametri - no 60mm līdz 1000mm �

10 gadu garantija �

dūmvadu sistēmām NIKO STS EDEL un NIKO STF EDEL �

ir Eiropas sertifikāti, un CE marķējums

Izturīgas tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS EDEL 
un NIKO STF EDEL var uzstādīt gan telpās, gan ārpus 
telpām un ir paredzētas visu veidu standarta apkures 
iekārtām, kuru dūmgāzu temperatūra nepārsniedz 
600 ° C. Abi skursteņi ir izturīgi pret uguni un koro-
ziju. Tiem ir trīs-slāņu struktūra. Dūmvadā NIKO STS 
Edel, kodols (iekšējā caurule) ir izgatavota no ne-
rūsējošā tērauda 1.4404, savukārt Niko STF Edel - kar-
stumizturīga lokšņu tērauda 1,4828. ārējais apvalks 
abu sistēmu dūmvadiem ir izgatavota no nerūsējošā 
tērauda 1.4301. Ārējais un iekšējā caurule ir izolētas ar 
augstas kvalitātes speciālu izolāciju.

METĀLA DŪMVADI, DIVSIENU,
IZOLĒTI, NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA 

(STS EDEL) UN
KARSTUMIZTURĪGĀ TĒRAUDA

(STF EDEL)

DŪMVADU SISTĒMAS
NIKO STS EDEL / STF EDEL

Izplūde 
(STS/STF EDEL - MA)

ārējais apvalks
(STS/STF EDEL - WHST)

Pieslēgums
(STS/STF EDEL- DFA 90)

Čaula
(STS/STF EDEL - DART)

Tīrīšanas lūka 
(STS/STF EDEL - RD)

Pamats+atbalsts
(STS/STF EDEL - WK)
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DŪMVADU SISTĒMAS 
NIKO STS RUND / STF RUND

Tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS RUND un NIKO 
STF RUND galvenās īpašības: 

vienkārša un ātra montāža, jo visi elementi savienojas �

ar kontaktligzdu (vienmēr kontaktligzda uz augšu)
NIKO STS RUND sistēma ir īpaši piemērota dūmgāzu �

izvadīšanai no katliem ar šķidro kurināmo (gāze, eļļa),
un kamīni, un sistēma NIKO STF RUND - kamīniem un 
cietā kurināmā katliem (koks) 
komplektācija - plašs elementu klāsts, kas ļauj izman- �

tot dūmvadu sistēmas NIKO pat vissarežģītākajās
situācijās 
var pasūtīt pēc izmēra vai individuālā projekta �

diametrs - no 60mm līdz 1000mm �

10 gadu garantija �

dūmvadiem NIKO STS RUND un NIKO STF RUND �

ir Eiropas sertifikāti, un CE marķējums

APAĻĀS TĒRAUDA DŪMVADU ČAULAS :
- NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA - NIKO STS 

RUND - KARSTUMIZTURĪGĀ TĒRAUDA 
– NIKO STF RUND

Izturīgas tērauda čaulas NIKO STS RUND un NIKO STF RUND
ir apaļas un paredzētas uzstādīšanai jau esošajos 
dūmvadu kanālos, būvētos no ķieģeļiem vai citiem 
būvmateriāliem, ar kanāla kvadrātveida šķērsgrie-
zumu. Tās noapaļo esošā dūmvada šķērsgriezumu, 
efektīvi aizsargā dūmvadu no agresīvā, skābā kon-
densāta. Čaulas ir ļoti izturīgas pret ekstrēmi augstu 
temperatūru. NIKO STS RUND izgatavota no ne-
rūsējošā tērauda 1.4404 ar pieļaujamo, izvadāmo 
dūmgāzu temperatūru 600 grādi pēc C, savukārt  
sistēma NIKO STF RUND - izgatavota no 1,4828  
karstumizturīga. Tērauda, ar pieļaujamo, izvadāmo 
dūmgāzu temperatūru 1200 grādi pēc C.

Lietussargs
(STS/STF RUND - RB)

Noslēgplāksne
(STS/STF RUND - SB)

Pieslēgums
(STS/STF RUND - DFA)

Čaula
(STS/STF RUND - DAR)

Tīrīšanas lūka
(STS/STF RUND - R)
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OVĀLĀS TĒRAUDA DŪMVADA ČAULAS: - 
NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA - NIKO STS OVAL 

- KARSTUMIZTURĪGA TĒRAUDA -NIKO STF
OVAL

DŪMVADU SISTĒMAS
NIKO STS OVAL / STF OVAL 

Izturīgas tērauda čaulas NIKO STS OVAL un NIKO STF OVAL 
ir ovālas un paredzētas uzstādīšanai jau esošajos 
dūmvadu kanālos, būvētos no ķieģeļiem vai citiem 
būvmateriāliem, ar kanāla taisnstūra šķērsgriezumu. 
Tās noapaļo esošā dūmvada šķērsgriezumu, efektīvi 
aizsargā dūmvadu no agresīvā, skābā kondensāta. 
Čaulas ir ļoti izturīgas pret ekstrēmi augstu tempera-
tūru. NIKO STS OVAL izgatavota no nerūsējošā tērauda 
1.4404 ar pieļaujamo, izvadāmo dūmgāzu tempera-
tūru 600 grādi pēc C, savukārt sistēma NIKO STF OVAL 
- izgatavota no 1,4828 karstumizturīga. Tērauda, ar
pieļaujamo, izvadāmo dūmgāzu temperatūru 1200
grādi pēc C.

Tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS OVAL un NIKO 
STF OVAL galvenās īpašības: 

vienkārša un ātra montāža, jo visi elementi savienojas �

ar kontaktligzdu (vienmēr kontaktligzda uz augšu)
NIKO STS OVAL sistēma ir īpaši piemērota dūmgāzu �

izvadīšanai no katliem ar šķidro kurināmo (gāze, eļļa),
un kamīni, un sistēma NIKO STF OVAL - kamīniem un 
cietā kurināmā katliem (koks)
trīs galvenie izmēri: 10x20cm, 11x23cm un 12x24cm, �

ar iespēju pasūtīt citus izmērus 
komplektācija - plašs elementu klāsts, kas ļauj izman- �

tot dūmvadu sistēmas NIKO pat vissarežģītākajās situ-
ācijās
var pasūtīt pēc izmēra vai individuālā projekta �

diametrs - no 60mm līdz 1000mm �

10 gadu garantija �

dūmvadiem NIKO STS OVAL un NIKO STF OVAL ir Eiro- �

pas sertifikāti, un CE marķējums

Lietussargs 
(STS/STF OVAL - RH)

Pieslēgums
(STS/STF OVAL - DFA)

Ovāla čaula
(STS/STF OVAL - DAR)

Tīrīšanas lūka
(STS/STF OVAL - R)

Noslēgplāksne
(STS/STF OVAL - SB)
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DŪMVADU ČAULAS PRIEKŠ
KONDENSĀCIJAS KATLIEM

DŪMVADU SISTĒMAS 
NIKO STS KONDI

Izplūde
(STS/STF KONDI - RHK)

Noslēgplāksne
(STS/STF KONDI -  SB)

Čaula
(STS/STF KONDI - DAR)

līkums
(STS/STF KONDI - DB)

 Izplūde
(STS/STF LUFT - RHL)

Noslēgplāksne
(STS/STF LUFT -  SB)

Čaula
(STS/STF LUFT - DAR)

līkums
(STS/STF LUFT - DB)

DŪMVADU SISTĒMAS 
NIKO STS LUFT

11

Izturīgās nerūsējošā tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS LUFT 
ir veidotas ar dubulto sienu, tā saucamo „caurule cauru-
lē” sistēmu. Tās ir paredzētas, lai izvadītu dūmgāzes no 
katliem ar slēgtu degšanas kameru (turbo) un vienlaikus 
nodrošinātu āra gaisa pieplūdi katlam. Katrs savieno-
jums tiek nodrošināts ar īpašu slēgumu, kas nodrošina 
visas sistēmas hermētiskumu Dūmvadu sistēmas NIKO 
STS LUFT ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda 1.4404.

Nerūsējošā tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS 
LUFT galvenās īpašības: 

komplektācija - plašs elementu klāsts, kas ļauj izman- �

tot dūmvadu sistēmas NIKO pat vissarežģītākajās
situācijās 
var pasūtīt pēc izmēra, vai individuālā projekta �

diametri tipiski vairumam modeļu apkures iekārtām, �

ar slēgtu
sadegšanas kameru - piemēram: 60/100 mm, 80 / 125 mm �

garantija 10 gadi �

dūmvadiem NIKO LUFT ir Eiropas sertifikāti un CE �

marķējums

Izturīgās nerūsējošā tērauda čaulas NIKO STS KONDI
ir paredzētas dūmgāzu izvadīšanai no gāzes konden-
sācijas tipa apkures katliem. Katrs savienojums tiek no-
drošināts ar speciālu aizslēgu, kas nodrošina hermēti-
skumu sistēmā. Nerūsējošā tērauda dūmvads NIKO STS 
KONDI efektīvi aizsargā dūmvada ķieģeļus no agresīvā, 
skābā kondensāta. Dūmvadam NIKO STS KONDI ir viena 
siena, kas izgatavota no 1,4404 nerūsējošā tērauda.

Nerūsējošā tērauda dūmvadu sistēmas NIKO STS 
KONDI galvenās īpašības:

vienkārša un ātra montāža, jo visi elementi savienojas �

ar kontaktligzdu (vienmēr kontaktligzda uz augšu)
diametrs - no 60mm līdz 1000mm �

garantija 10 gadi �

dūmvadiem NIKO STS KONDI ir Eiropas sertifikāti un �

CE marķējums
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DISTRIBUTOR STAMP

Materiāli
Mūsu darbinieki vienmēr nodrošina NIKO 
dūmvadu sastāvdaļu ražošanā izman-
toto tehnoloģiju un materiālu augstāko 
kvalitāti. Mūsu produkti var izturēt pēkšņas 
temperatūras pārmaiņas, un tie ir izturīgi 
pret skābēm, sodrējiem un mainīgiem laika 
apstākļiem.

Kontrole
Katrs elements tiek kontrolēts, lai pie mūsu 
klientiem nonāktu tikai viskvalitatīvākais 
produkts. NIKO dūmvada lietotājs var 
būt pārliecināts, ka viņš izmanto drošu  
n sertificētu dūmgāzu izvades sistēmu.

Piegāde
Pirms paletes ar NIKO dūmvadiem tiek 
nosūtītas, katrs pasūtījums tiek atkārtoti 
kontrolēts. Mēs rūpējamies, lai mūsu 
klienti savu pasūtījumu saņemtu pilnā 
komplektā un savlaicīgi.

Konsultācijas
NIKO komanda sastāv no kvalificētiem 
un pieredzējušiem speciālistiem. Jūs 
varat būt pārliecināts, ka iegādātais 
dūmvads būs atbilstošs un piemērots.
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