LAREIRAS A LENHA

Este é um esquema simplificado de instalação. Leia o manual
de instalação, uso e manutenção antes de iniciar qualquer obra.

O modelo da lareira L3 tem a
capacidade de aquecimento de
um volume de ambiente de até
170 a 240 m3.

PERSPECTIVA DA LAREIRA
Desenho ilustrativo

Saída da coifa
Diâm. 250mm

Coifa

Parte frontal
da lareira

550 mm

As lareiras a lenha Construflama
são confeccionadas em aço
carbono galvanizado com pintura
de primer anti-corrosivo com
aplicação de tinta especial de alta
temperatura. A ‘alma’ da lareira é
pré-fabricada e dimensionada
segundo as características para
aquecimento de um determinado
volume do ambiente proposto.

Cachimbo
Parte frontal
da lareira

850 mm

LAREIRAS A LENHA
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MODELO L3

ESQUEMA GERAL
PARA EXAUSTÃO
O esquema ao lado é uma
referência de como pode ser
feita a exaustão da lareira, este
é o sistema mais apropriado,
pois o duto de exaustão não
sofre desvios.

Chapéu

Tubo Diâm.
250mm

O chapéu para a saída de
exaustão pode ser de estrutura
metálica ou pode ser feito em
alvenaria, neste caso sempre
consultar a equipe técnica para
especificações desse tipo de
saída de exaustão.
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Fechamento

Coifa da lareira

670 mm

Cantoneira para
colocação do
isopor

Placas refratárias

850 mm

Para facilidade de instalação e o
bom funcionamento do sistema de
exaustão as lareiras possuem
tubos redondos pré-fabricados
para encaixe e direcionamento do
sistema de exaustão.

CORTE TRANSVERSAL DA LAREIRA
Desenho ilustrativo

550 mm

Todo kit da lareira L3, vai com a
estrutura metálica, placa de
isopor, placas refratárias, massa
refratária, isolamento térmico de
lã de vidro.

Cantoneiras
Da estrutura do
cachimbo

420 mm

A CONSTRUFLAMA PODE FAZER EQUIPAMENTOS SOB MEDIDA E PEÇAS ESPECIAIS.

Câmara de fogo
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OBS.
Todo o sistema de instalação das lareiras
está presente no manual do usuário.
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