
www.maxit.fi 

Leca-hormit
varma ja turvallinen valinta

7
–1

0
1

5
.2

.2
0

0
8

 

K
o
rv

a
a
 e

si
tte

en
 7

–1
0

/
1

5
.2

.2
0

0
7



2

maxitin kehittämät rakennusmateriaalit ja niiden tarjoamat 
kokonaisratkaisut tunnetaan alalla helppokäyttöisinä 
ja korkealaatuisina tuotteina. Ne säästävät rakentajan 
aikaa ja vaivaa. Hyvänä esimerkkinä maxitin rakentajalle 
tarjoamasta laadusta ja helppoudesta ovat Leca-hormit.

Leca-hormi on helppo ja vetävä ratkaisu

maxit-laatu takaa pitkän iän

maxitin Leca-hormien varma laatu ja hyväksi todetut, 
kestävät rakenteet takaavat turvallisen, pitkäikäisen ja hyvin 
vetävän hormiratkaisun. Valikoimastamme löydät hyvin 
sopivan valmishormin niin mökkiin kuin omakoti-, pari- ja 
rivitaloon. Valittavanasi on eri vaihtoehtoja tulisijan koosta, 
savunpoistotarpeesta ja hormin tilantarpeesta riippuen.

 

2

axitin kehittämät rakennusmateriaalit ja niiden tarjoamat 
okonaisratkaisut tunnetaan alalla helppokäyttöisinä

korkealaatuisina tuotteina. Ne säästävät rakentajan 
kaa ja vaivaa. Hyvänä esimerkkinä maxitin rakentajalle
rjoamasta laadusta ja helppoudesta ovat Leca-hormit.

eca-hormi on helppo ja vetävä ratkaisu

xit-laatu takaa pitkän iän

Leca-hormien varma laatu ja hyväksi todetut, 
t rakenteet takaavat turvallisen, pitkäikäisen ja

n hormiratkaisun. Valikoimastamme löydät hyv
n valmishormin niin mökkiin kuin omakoti-, pa
on. Valittavanasi on eri vaihtoehtoja tulisijan
oistotarpeesta ja hormin tilantarpeesta riipp

a hy
yvin 

pari- j
n koo
puen.

yvin 

ja
osta,

y

j
o



3

Helppo, turvallinen ja testattu Leca-hormi

Leca-hormit ovat rakentajalle helppo ja 
järkevä valinta. Huolella suunnitellus ta 
Leca-tuoteperheestä löytyy kaiken tyyp pi-
sille ja kokoisille tulisijoille sopiva valmis 
paketti, oli kyse takasta, uunista, kiu-
kaasta, kamiinasta tai lämmitys katti lasta. 

Leca-hormipaketti sisältää kaikki tar-
vittavat liitososat, savupellit, nuohousluu-

maxit on valmistanut Leca-hormistoja Suomen olosuhteisiin jo vuodesta 1980. 
Nyt pitkällinen tuotekehitys kiteytyy uusiin Leca-hormeihin, joissa yhdistyvät 
rakentamisen helppous sekä korkealaatuiset ja testatut paloturvalliset materiaalit.

min tarvikkeiden määrän ja samalla saat 
myös voimassa olevan suositushinnan. 
Voit tulostaa laskelman ja ottaa yhteyttä 
lähimpään rakennustarvikeliikkeeseen. 
Kauppiaaltasi saat Leca-hormista tarkan 
hinnan rahteineen ja samalla voit sopia 
toimituksesta.

kun, tulenkestävän asennusmassan, pelli-
tyssarjan sekä piippuhatun. maxitil ta saat 
myös hormin pinnoittamiseen tarvittavat 
materiaalit, kaikki kerralla ja vaivatta 
samasta paikasta.

Internet-sivuiltamme www.maxit.fi  löy-
dät helppokäyttöisen Hormilaskurin. 
Sillä lasket kätevästi haluamasi Leca-hor-
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Kerrosrakenteinen 
elementtihormi

Kerrosrakenteinen elementtihormi

  Keraaminen hormiputki

  Eristeputki

  Hormiharkko

  Liitoselementti

  Nuohousluukku

  Piippuhattu

Helppo ja nopea pystyttää

Leca-hormit ovat kerrosrakenteisia ele-
menttihormeja. Ne muodostuvat kor-
kea  laatuisista tulen- ja ha pon kestävistä 
keraamisista hormiputkista, kevytsora-
betonista valmistetuista hormiharkoista 
sekä näiden väliin asennettavasta mine-
raalivillaeristeputkesta.

Tarkkaan mitoitetun kolminkertaisen 
rakenteen ansiosta Leca-hormien pinta-
lämpötilat pysyvät matalina. Siksi ne voi-
daan tavanomaisista hormeista poiketen 

muurata kahdelta sivulta ja välipohjien 
läpimenokohdassa minimisuojaetäisyy-
dellä palaviin rakenteisiin.

Leca Mini -valmishormissa ei ole mine-
  raalivillaeristettä, mutta suurten ilma kana-
vien ansiosta pintalämpötilat pysyvät riit-
tävän alhaisina.

Leca-hormiharkoista rakennettu ulko-
runko voidaan pinnoittaa laatoilla tai 
maxitin pinnoitustuotteilla, joista löytyy 
36 eri värisävyä.

Leca-hormi on helppo asentaa ja 
työstää. Elementtien kokoaminen käy 
ammattilaiselta nopeasti ja onnistuu 
hyvin myös omatoimirakentajalta sel-

keiden asennusohjeiden ansiosta. Ne 
kertovat vaihe vaiheelta työjärjestyksen. 
Osat ovat tarkkaan mitoitettu, joten pysty-
tys sujuu vaivatta. 

Vetävä ja kestävä käytössä
Laadukkaista materiaaleista valmistetut, 
tarkkaan mitoitetut osat muodostavat 
tiiviin kokonaisuuden, joka luo hyvän 

vedon. Aito Leca-hormi on kokonais-
taloudellinen valinta, joka antaa raken-
nukselle lisäarvoa.

Leca-hormit ovat paloturvallisia
Keraamiset Leca-hormit ovat korkea-
laatuisia, testattuja, CE-merkittyjä ja 
paloturvallisia tuotteita. Peruslaadun 
(ø 140 mm) hormi on testattu T400 läm-

pötilaluokkaan ja AT-laadun Leca-hormit 
(ø 160 mm ja ø 180 mm) on testattu 
korkeimpaan T600 lämpötilaluokkaan. 
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maxitin uudet Leca-hormit 

Leca Mini
 • Puulämmitteisille tulisijoille 
  (esimerkiksi pienehköt uunit ja liedet)
 • Lämpötilaluokka T600
 • Ulkomitat 360 x 360 mm, 
  haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 160 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 50 mm.

Leca Multi 140
 • Vain lämmityskattiloille
 • Lämpötilaluokka T400
 • Ulkomitat 360 x 360 mm, 
  haponkestävä keraaminen hormiputki ø 140 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca Multi 160
 • Puulämmitteisille tulisijoille 
  (esimerkiksi uunit, padat, kiukaat ja kamiinat)
 • Lämpötilaluokka T600
 • Ulkomitat 360 x 360 mm, 
  haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 160 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca Basic 180
 • Puulämmitteisille tulisijoille (esimerkiksi varaavat takat,
   leivinuunit, avotakat, kiukaat ja kamiinat)
 • Lämpötilaluokka T600
 • Ulkomitat 400 x 400 mm, 
  haponkestävä keraaminen AT-laadun hormiputki ø 180 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca DS Tandem 140/180
 • Tuplahormi kahdelle tulisijalle, joista toinen on lämmityskattila
   (esimerkiksi uuni ja lämmityskattila) 
  Uuni 180 mm hormiin ja lämmityskattila 140 mm hormiin.
 • Lämpötilaluokka 180 mm AT-laadun hormiputkessa T600 
   ja 140 mm hormiputkessa T400 
 • Ulkomitat 400 x 720 mm, haponkestävät keraamiset 
   hormiputket ø 140 mm ja ø 180 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.

Leca DS Tandem 160/180
 • Tuplahormi kahdelle puulämmitteiselle tulisijalle 
   (esimerkiksi uuni ja kiuas) 
   Uuni 180 mm hormiin ja kiuas 160 mm hormiin.
 • Lämpötilaluokka molemmissa hormiputkessa T600 
 • Ulkomitat 400 x 720 mm, haponkestävät keraamiset 
   AT-laadun hormiputket ø 160 mm ja ø 180 mm
 • Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin 20 mm.
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Tulisijatyyppi Leca Mini Leca Multi Leca Basic Leca DS Tandem

Hormikoko 160 mm 140 mm 160 mm 180 mm 140 mm  160 mm  180 mm
Varaava takka X  X X  X X
Varaava takka 
jossa kesä-/sytytyspelti   X X  X X
Leivinuuni/takka-leivinuuni   X X  X X
Kiertoilmatakka   X X  X X
Liesi X  X X  X X
Avotakka    X   X
Kiuas, kamiina   X X  X X
Pata X  X X  X X
Öljy-/kaasukattila  X   X  

Valitse hormityyppi aina tulisijan mukaan

Kaikki AT-laadun (ø 160 mm ja ø 180 
mm) Leca-hormit ovat testattu korkeim-
paan T600 lämpötilaluokkaan, ja ovat 
paras ratkaisu puulämmitteisille tuli-
sijoille. Peruslaadun (ø 140 mm) hormi 

Alla on suuntaa antava taulukko tulisijoista ja niihin suositellusta hormityypistä. 
Oikea hormityyppi kannattaa aina varmistaa tulisijan valmistajalta! 

on testattu T400 lämpötilaluokkaan. 
Peruslaatu on suunniteltu matalampiin 
lämpötiloihin ja sitä suositellaan lämmi-
tyskattiloille, joissa savukaasujen lämpö-
tilat ovat alhaiset.
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Helppokäyttöinen Hormilaskuri

Kokeile helppokäyttöistä Hormilaskuria. 

Löydät sen nettisivuiltamme 

www.maxit.fi  kohdasta Ratkaisut.

Hormilaskuri selvittää tarpeesi hetkessä

8

Hormilaskuri on erinomainen apu, kun 
haluat luettelon Leca-hormiin tarvittavista  

3. Laskuri neuvoo ja ohjaa 

Saat helposti selville varusteiden ja 
tarvittavien liitososien määrän. Laskurin
tuloksen voit tulostaa tai tallentaa tieto-
koneelle. Saadut tiedot on helppo 
toimittaa jälleenmyyjälle tarjouspyyn-
nöksi. Jos lähetät tarjouspyynnön 
sähköpostitse, muista 
liittää mukaan
tarvittavat lisätiedot toimitus-
osoitteesta ja -ajasta. Tarjous ta 
pyytäessäsi varmista tulisijaasi 

osista sekä niiden suositushinnan:
1. Valitse tulisijaasi sopiva hormi

2. Kerro piipun korkeus
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• Helppo ja nopea pystyttää 

• Paloturvallinen, testattu ja 
 CE-merkitty 

• Pyöreä hormi takaa hyvän vedon 

• Taloudellinen ratkaisu

• Kestää käytössä

• Sopii lähes kaikentyyppisiin 
 tulisijoihin 

• Pieni suojaetäisyys rakenteisiin riittää

• Helppo puhdistaa

• Hormi voidaan laatoittaa tai 
 pinnoittaa värillisellä rappauksella 

• Asentaminen onnistuu helposti myös 
 omatoimirakentajalta

• Tarvikkeiden määrä ja kustannukset on 
 helppo laskea maxitin hormilaskurin avulla

• Valmis ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat liitososat:  
 savupellin, nuohousluukun, tulenkestävän asennus-
 massan, pellityssarjan, piippuhatun ja selkeät 
 asunusohjeet. 

Leca-hormeista on hyviä kokemuksia 
jo vuosikymmenten ajalta
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Lisätietoa Leca-hormeista, hormilaskurista sekä maxitin tuotteista ja palveluista löydät osoitteesta

www.maxit.fi 

Samasta osoitteesta saat hyödyllistä tietoa myös:
• kivitalorakentamisesta ja talomalleista • pientalojen perustuksista • runko- ja väliseinä-

rakenteista • märkätiloista • tuotekohtaista tietoa laasteista, pinnoitteista ym.

maxit Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)

00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00

Telekopio 010 44 22 295
www.maxit.fi 

Myynti:
Rautakaupat, rakennustarvikeliikkeet ja uunimyymälät.

Tuotteella on CE-merkintä, 
johon liittyvät tiedot on saatavissa 
osoitteesta www.maxit.fi 

maxitilla on ISO 14001-standardin 
mukainen ympäristö- sekä ISO 9001-
standardin mukainen laatujärjestelmä


