
EASYSPLIT 
Ahju välikesta ehitusplaat 

Vähem tolmu, vähem müra vähem aega 

 

EASYSPLIT on ahju välikesta ehitusplaat, mida on lihtne 

töödelda giljotiiniga. EASYSPLIT annab ahjude välikesta 

ehitamisel kolm peamist eelist: kiirus, vähem tolmu ja vähem 

müra. Nagu ka teiste RATH pottsepa šamottide puhul, eriti 

ahjukestade puhul, on EASYSPLIT kasutades tagatud ahju pikk 

kasutusiga, suur soojuslik salvestusvõime ja tervisliku 

kiirgussoojuse optimaalne eraldumine. 

Väike formaat – lihtsam käsitleda 

Ahju välikesta šamotti EASYSPLIT pakutakse seitsmes suuruses, 

mis on käepärased ja mõistlikud ahju välikesta jaoks. Vajadusel 

saab šamottplaadid mõõtu lõigata giljotiiniga, puudub vajadus 

vesilõikuri järgi, nagu varem oli. EASYSPLIT lihtsustab teie 

ideede ja disaini teostamist - ahju välikest valmib nüüd oluliselt 

kiiremini. 

Erinevad kasutusvõimalused 

EASYSPLIT-paneele saab kasutada kaminate ja õhkkütte ahjude 

ehitamisel salvestava massina kui ka keraamilise kattekihina. 

Eriti hästi sobivad need õhkvahega krohvitud ahjude välikesta 

ehitamiseks. 
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EASYSPLIT 
OHS kvaliteet – ruumi loomevabadusele 

RATH „Ofen-Hüllen-Schamotte" e OHS on šamott, mida kasutatakse ahju 

välikesta ehitamisel ja hea alternatiivina kamina ehitus paneelide / 

betoonpaneelide asemel. EASYSPLT mõõdud ja hinnad: 

Tootekood Mõõdud (mm) Kogus alusel kg/tk Hind 

RN200000051 64X250X124 135 3,66 3,27 € 

R4381000052 30 X300X150 182 2,30 3,22 € 

R4547000052 30X400X200 105 4,29 6,34 € 

R6264000052 30X500X200 83 5,36 8,64 € 

R3156500052 30X500X250 56 6,43 11,19 € 

R8430H10051 30X1000X250 60 14,25 28,13 € 

R5128000052 40X400X200 80 6,11 8 € 

    
Terve aluse tellimisel. 

EASYSPLIT tulekindlate paneelide lõikamiseks sobib ideaalselt giljotiin. Selle 

kvaliteetsest karastatud terasest terad tagavad täpse murdejoone. 

Reguleerimiskruviga saab giljotiini lihtsasti seadistada täpselt materjali 

paksusele, mis teeb töö mugavamaks. Giljotiinide mõõdud ja hinnad: 

. 

Tootekood Tera pikkus (mm) Materjali paksus (cm) Hind 

RQ007165 51 45 543 € 

RQ007166 61 65 696 € 

RQ007167 41 145 794 € 
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