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G
dy na istniej cym kominie pojawia-

j  si  objawy zniszczenia – plamy

lub wykwity wilgoci – nie wolno

czeka . Oznacza to bowiem, e jest nie-

szczelny, a do wn trza mog  przedostawa

si  spaliny i miertelnie truj cy tlenek w -

gla. W tym przypadku problem sprowa-

dza si  do usuni cia nieszczelno ci. Spra-

wa staje si  bardziej skomplikowana, je li

planujemy wymian  kot a c.o. z opalane-

go paliwem sta ym na inny. Tu pomog

wk ady kominowe. Równie  postawienie

od podstaw nowego komina mo e prze-

biec szybko i sprawnie. Trzeba tylko si -

gn  po nowoczesne rozwi zania.

WK ADY STALOWE

Nieszczelny komin mo na uratowa . Mu-

rowany komin mo na wykorzysta  – po

wymianie kot a – o ile wprowadzimy do

jego wn trza wk ad ze stali kwasoodpor-

nej. Je li komin zosta  wybudowany pro-

sto, korzystny b dzie wk ad sztywny. Ta-

kie rozwi zanie jest dobre zarówno

w przypadku remontu komina odprowa-

dzaj cego spaliny z kot ów na gaz czy olej

opa owy, jak i z tych, które s  opalane pa-

liwem sta ym. Nie uniknie si  jednak ca -

kowicie prac murarskich. Konieczne b -

dzie rozkucie komina w miejscu pod -

czenia kot a c.o., by zamontowa trójnik

cz cy to urz dzenie z przewodem komi-

nowym. Poni ej trójnika musz  si  zna-

le  wyczystka i zbieracz skroplin. Trzeba

te  zapewni  mo liwo  pozbycia si  ich.

W przypadku kot ów kondensacyjnych

ilo  skroplin jest tak du a, e trzeba od-

prowadza  je bezpo rednio do kanalizacji.

Rury wprowadza si  do przewodu spali-

nowego (lub dymowego) od góry. Po-

szczególne elementy czy si  kielichowo

na wcisk. Wszystkie informacje o prze-

znaczeniu danego systemu kominowego

s  podawane przez producentów. Oczywi-

cie, dok adne i poprawne wykonanie po-

cze  jest bardzo wa ne. W przeciwnym

razie komin nadal nie b dzie szczelny,

a zagro enie zdrowia i ycia mieszka ców

wcale nie zmaleje.

Dobrze po czone rury tworz  na tyle

sztywn  konstrukcj , e najcz ciej nie

jest potrzebne jej wzmocnienie. W szcze-

gólnych przypadkach, np. gdy przekrój

murowanego komina

jest znacznie wi kszy

ni rednica wk adu,

stosuje si  specjalne

elementy tzw. centru-

j ce. Wk ad musi by

po czony z murowa-

nym przewodem ko-

minowym jedynie

u podstawy – s u y do

tego element nazywa-

ny bazowym – oraz

2 0 0 6 11−12

R E M O N T

Nie musimy mieszka  w starym domu, 

eby stan  przed konieczno ci

przeprowadzenia remontu komina. 

Je li przy budowie tego elementu 

pope niono b dy wykonawcze lub do 

murowanej konstrukcji pod czono kocio

na paliwo inne ni  sta e, wówczas komin

zacznie si  sypa  ju  po kilku sezonach

grzewczych. 

A jak sobie poradzi , gdy potrzeba 

dobudowa  komin, bo rezygnujemy 

z ogrzewania domu pr dem lub chcemy

mie  kominek?

Hanna CCzerska

fot. SSelpol

komin

na nowo

Elementy wwk adów

ze sstali kkwasoodpornej

(fot. SSpiroflex)
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w miejscu zako czenia

komina (w cz ci wy-

staj cej ponad dach) –

tzw. kryza. Element ba-

zowy montuje si  na

sztywno, natomiast

kryza musi umo liwia

swobodne odkszta ca-

nie si  metalowej kon-

strukcji pod wp ywem

zmian temperatury.  

Do odprowadzania pro-

duktów spalania z ko-

t ów gazowych i olejo-

wych s u  wk ady sta-

lowe kwasoodporne.

Natomiast do odprowa-

dzania – znacznie gor t-

szego – dymu z kot a na

paliwa sta e lub komin-

ka przeznaczone s

wk ady ze stali arood-

pornej. W przypadku

montowania wk adu

stalowego do odpro-

wadzania dymu z ko-

t a na paliwa sta e lub

z kominka, jego red-

nica nie mo e by

mniejsza ni  12 cm,

ale konieczne jest równie  uwzgl dnienie mocy urz dzenia grzew-

czego. Poniewa  spaliny maj  wysok  temperatur , przynajmniej

dolna cz  wk adu – tam, gdzie jest najgor cej – powinna by  wy-

konana z jak najgrubszej blachy (np. 1-milimetrowej).

Planuj c monta  wk adu kominowego nale y pami ta , e musimy za-

stosowa  ten sam materia  na ca ej wysoko ci komina. Najbezpiecz-

niejsze jest kupienie kompletnego systemu kominowego, zawieraj cego

oprócz prostych odcinków rur tak e wszystkie potrzebne czniki, wy-

czystk  oraz element umo liwiaj cy odp yw kondensatu.

WK ADY GI TKIE

Sztywne wk ady sprawdzaj  si , gdy komin ma przebieg prostoli-

niowy. Natomiast gdy nasz komin zaprojektowano z odchyleniem

zako czenie

komina daszkiem

kryza nie mo e by

mocno przykr cona

do komina

rura ze stali

kwasoodpornej

warstwa izolacji

z we ny mineralnej

trójnik do pod czenia

przewodu spalinowego

doprowadzaj cego

spaliny z kot a

obudowa komina

z cegie

element bbazowy

wyczystka

z drzwiczkami

odprowadzenie

skroplin

Po czenie kkryzy ii bbazy zz kkominem mmurowanym
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Ca y wwk ad kkominowy mmusi bby  wwykonany zz ttego ssamego mmateria u –– nnajlepiej kkupi

kompletny ssystem ((fot. LLumo)
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od pionu, albo wykonawca wybudowa

go krzywo, trzeba si gn  po wk ad

gi tki, tzw. spiro. Ale uwaga: mo e by

on stosowany tylko do kot ów opala-

nych gazem i olejem. Paliwa sta e wy-

twarzaj  dym o zbyt wysokiej tempera-

turze – powy ej dopuszczalnych 200°C.

Jest to elastyczna rura w kszta cie harmo-

nijki, wyprodukowana z ta my ze stali kwa-

soodpornej. U do u i u góry wk adu s

sztywne zako czenia wyposa one w gwin-

towane z czki. Równie  w tym przypadku

konieczne jest zamontowanie trójnika, czy-

li wykucie fragmentu ciany komina na wy-

soko ci kot a c.o. Znajduj ce si  poni ej

trójnika elementy z wyczystk  i zbiorni-

kiem kondensatu s  osadzone w sztywnych

przewodach.

STAWIAMY NOWY KOMIN

Podczas planowania modernizacji domu

mo e si  czasem okaza , e potrzebne b -

dzie wybudowanie nowego komina.

Umieszcza si  go najcz ciej na zewn trz,

jako wolno stoj cy lub przylegaj cy do cia-

ny domu. Warunek jest w a ciwie jeden:

taki komin musi by  ocieplony,

w przeciwnym razie zbyt szybkie

sch odzenie spalin doprowadzi

do zmniejszenia ci gu i spowo-

duje wykraplanie si  pary

wodnej na wewn trznych

ciankach kana u spalinowe-

go (lub dymowego). Do wy-

konania takiego komina s

przeznaczone okre lone sys-

temy stalowe oraz ceramicz-

ne. S  te  konstrukcje cera-

miczne przewidziane do po-

stawienia nowego komina we

wn trzu domu – nie maj  one

izolacji termicznej.

Elementy systemu stalowego to dwie ru-

ry, umieszczone jedna w drugiej i przedzie-

lone warstw  termoizolacji. Rura we-

wn trzna musi by  wykonana ze stali kwa-

soodpornej. Pozwala ona na odprowadze-

nie spalin z kot ów na paliwa p ynne, gazo-

we i sta e. Zewn trzna rura,

ochronna, nie musi by  z tego

samego materia u – w niektó-

rych systemach spotyka si  la-

kierowane aluminium. W sk ad

systemu wchodz  wszystkie ele-

menty niezb dne do wykonania ta-

kiej instalacji. Oprócz prostych od-

cinków rur s  wi c równie  uchwyty

mocuj ce komin do ciany, trójniki

przy czeniowe, kolanka, wyczystki oraz

nasady wylotowe. Monta  komina jest

bardzo prosty i zajmuje tylko kilka go-

dzin. Po wykonaniu przekucia przez

cian , na konsoli wsporczej przymoco-

wanej do muru, ustawia si  dolny ele-

ment systemu i kolejno czy poszczegól-

ne odcinki komina. Co oko o 2 m stawia-

ny komin mocuje si  uchwytami do ciany. 

Systemy ceramiczne s  produkowane

z kwasoodpornej kamionki lub szamo-

tu. Rura wewn trzna jest os oni ta izo-

lacj  termiczn  z we ny mineralnej.

Wokó  izolacji musi by  pusta prze-

strze , aby mo liwe by o odprowadza-

nie z niej wilgoci. Ca o  jest chroniona

2 0 0 6 11−12
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Nowo wybudowany lub wyre-

montowany komin musi mie

wyczystk  oraz odstojnik kon-

densatu z przewodem do od-

prowadzania skroplin. Je li

komin nie jest prosty, w sko-

nych odcinkach musz  by

zrobione otwory rewizyjne.

Dla prawid owego funkcjono-

wania tej konstrukcji bardzo

wa na jest d ugo  odcinka

wyprowadzonego ponad

dach. Zale y ona m.in. od naj-

bli szego otoczenia domu

oraz kszta tu dachu. 

Komin powinien wi c

wystawa :

30 ccm pponad kkalenic

(a) – je li dach o nachyleniu

powy ej 12° jest przykryty

pokryciem niepalnym oraz

w sytuacji, gdy przeszkoda

znajduje si  w odleg o ci

3-10 m od komina, a linia

poprowadzona od jej górnej

p aszczyzny do wylotu komina

ma nachylenie min. 12°;

30 ccm pponad ggórn  kkra-

w d  pprzeszkody (b) –

je li nasz komin znajduje si

od niej w odleg o ci mniej-

szej ni  1,5 m;

60 ccm pponad kkalenic

(b) – dla dachu o k cie na-

chylenia po aci nieprzekra-

czaj cym  12°, a je li pokry-

cie jest atwopalne, nawet

wi kszym.

Nowy komin musi by  ode-

brany przez mistrza komi-

niarskiego, który sprawdza

zgodno  jego wykonania

z projektem oraz materia-

ów z dokumentacj  tech-

niczn , tak e stan technicz-

ny i ci g kominowy. W trak-

cie eksploatacji powinny by

czyszczone przez kominiarza

1 raz w roku – kana y wen-

tylacyjne, 2 razy w roku –

przewody spalinowe, a 4 razy

w roku – przewody dymowe.

Niestety, to zalecenie rzadko

jest przestrzegane. Zadbajmy

jednak dla w asnego bezpie-

cze stwa, by komin by

oczyszczony przynajmniej raz

w roku.

PRZEPISOWY KKOMIN

Gi tki wwk ad sstalowy mmo e bby  uumieszczony

w krzywym kkominie

1,5-3 m

¢1,5 m

²0,3 m

a) NNawet jje li kkomin zznajduje ssi  ww wwi kszym ooddaleniu ood pprzeszkody, ttrzeba uuwzgl dni

jej oobecno

b) WWysoko  wwystaj cej nnad ddach ccz ci kkomina zzale y ood zznajduj cych ssi  ww ppobli u

przeszkód ii nnachylenia ddachu

3-10 m

12°

²0,3 m
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i stabilizowana obudow  z pu-

staków z lekkiego betonu. Tu

warto zaznaczy , e s  produko-

wane pustaki o ró nej liczbie

otworów. Te z jednym s  prze-

znaczone tylko do umieszczenia

przewodu spalinowego lub dy-

mowego, ale s  te  nawet z czte-

rema otworami, których cz

mo e funkcjonowa  jako kana y

wentylacyjne. Oprócz prostych

odcinków przewodów w sk ad

systemów ceramicznych wcho-

dz  tak e m.in. odstojnik kon-

densatu z odp ywem skroplin,

drzwiczki rewizyjne, trójnik do

pod czenia kot a oraz czapka

kominowa i daszek (tzw. para-

sol). Poszczególne elementy s czone

specjaln  zapraw  lub kitem kwasood-

pornym.

Komin taki jest ci szy od konstrukcji

stalowych i dlatego wymaga odpowied-

nio wzmocnionego pod o a. Wyliczenie

jego no no ci, jak i propozycja dokona-

nia ewentualnych zmian nale  do pro-

jektanta. Gotowy komin mo na otynko-

wa  lub ob o y  p ytkami elewacyjny-

mi. To pozwala na dopasowanie jego

wygl du do elewacji budynku.

NA DOBRY CI G

Zbyt s aby ci g kominowy mo e by  spo-

wodowany ró nymi przyczynami. Nale y

je pozna  i – w miar  mo no ci – usun .

Je li to nie jest mo liwe, powinno si  za-

montowa  nasad  kominow . Nie tylko

poprawi ona ci g, ale te  przyczyni si  do

zwi kszenia trwa o ci komina, gdy  dzi -

ki szybszemu odprowadzaniu spalin

zmniejsza si  jego zawilgocenie. Ponadto

ochroni wn trze komina przed niegiem,

deszczem i ptakami, lubi cy-

mi zak ada  tu gniazda. 

Przepisy nakazuj  montowa-

nie nasad, je li dom znajduje

si  w II i III strefie obci enia

wiatrem. S  one równie  ko-

nieczne, gdy przewód komi-

nowy jest za krótki lub ma

zbyt ma y przekrój.

Nasada przyda si  nie tylko

na przewodzie odprowadza-

j cym produkty spalania

z kot a c.o. Równie  w przy-

padku kominka mo e okaza

si  niezb dna. Cz sto bowiem si  zda-

rza, e podczas palenia w nim dym jest

zasysany do wn trza domu poprzez ka-

na y wentylacyjne. Szczególnie przy

bezwietrznej pogodzie snuje si  on po

dachu w pobli u komina.

Jest kilka rodzajów nasad, a wykonywane

s  najcz ciej ze stali ocynkowanej, mie-

dzi lub chromoniklu. Wszystkie powinny

by  uchylne lub atwe do odkr cenia, aby

mo liwe by o wyczyszczenie przewodu. 

Nasady samonastawne dzi ki swojemu

kszta towi same ustawiaj  si  zgodnie z kie-

runkiem wiatru. Po stronie zawietrznej wy-

twarza si  wzmacniaj ce ci g podci nienie

proporcjonalne do si y, z jak  wieje wiatr.

Nasady te mo na stosowa  do przewodów

dymowych i spalinowych.

Nasady obrotowe równie  obracaj  si  pod

wp ywem wiatru, chocia  ich budowa jest

inna. Ruch obrotowej turbinki powoduje

powstawanie w przewodzie kominowym

podci nienia, które zwi ksza i stabilizuje

ci g oraz zapobiega powstawaniu ci gu

W przypadku kominów z materia ów ceramicz-

nych, najcz ciej spotykanymi b dami wyko-

nawczymi jest u ycie cegie  dziurawek i niepra-

wid owo wykonane spoiny. 

Sp ywaj ca po ciankach wystaj cej ponad

dach cz ci komina woda deszczowa jest przez

wiatr wt aczana w najmniejsz  nawet szczeli-

n . Gdy dostanie si  w puste komory, sp ywa

nimi w dó , nawet poni ej miejsca, w którym

zaczyna si  ceg a pe na, powoduj c zawilgoce-

nie ca ej konstrukcji. lady w postaci zacieków

pojawi  si  we wn trzu domu, a  do podstawy

komina. W takim przypadku nawet staranne

wype nienie spoin nie poprawi sytuacji, gdy

mokre ceg y mog  schn  bardzo d ugo.

Kolejn  przyczyn  szybkiego niszczenia komina

murowanego jest pod czenie do niego kot a

opalanego gazem lub olejem. Wytwarzane

przez te urz dzenia spaliny s znacznie

ch odniejsze ni  dym pochodz cy z kot ów na

paliwa sta e. W kominie stale wykrapla si  pa-

ra wodna, a powstaj cy kwas siarkowy wnika

w mur, powoduj c jego destrukcj . Proces ten

post puje jeszcze szybciej, gdy komin jest

umieszczony w – ch odniejszej – cianie

zewn trznej.

DLACZEGO MMUROWANY KKOMIN NNISZCZEJE?

Równie  wwk ad cceramiczny

mo e bby  iizolowany ttermicznie

(fot. SSchiedel)
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wstecznego. Warto  podci nienia zale y od

pr dko ci ruchu turbinki, a zatem od si y

wiatru. Turbinki mo na montowa  do ko-

mina p asko lub pod skosem. 

Nasady sta e s  nieruchome i przede

wszystkim os aniaj  wylot komina. Podci-

nienie, a zatem poprawa ci gu, powstaje je-

dynie wtedy, gdy wiatr wieje dok adnie od

ich strony frontowej.

Nasady montuje si  na czapce kominowej,

bezpo rednio nad wylotem przewodu lub

bezpo rednio do niego – obejmami zacisko-

wymi.

Oprócz nasad s  równie mechaniczne wy-

ci gi spalin, dzi ki którym ci g kominowy

jest sta y niezale nie od po o enia, wymia-

rów i wysoko ci komina oraz waha

temperatury spalin i otoczenia. Szyb-

ko  obrotu umieszczonej w nich

turbiny mo e by  sterowana elek-

tronicznie. Wylot z wyci gu mo e

by  pionowy lub poziomy (te wy-

ci gi nie nadaj  si  do wspó pra-

cy z urz dzeniami zasilanymi ga-

zem). Do domów jednorodzinnych

wystarczaj  na ogó  najmniejsze mo-

dele. Czujnik temperatury umieszczony

w kominie wy cza wyci g, gdy temperatu-

ra w kominie spadnie poni ej 40°C i w cza,

gdy temperatura ponownie przekroczy

40°C. W czasie pracy urz dzenia grzewcze-

go wyci g musi by  zawsze w czony. 

Poprawa ci gu mo e by  konieczna nie tyl-

ko w przewodzie spalinowym lub dymo-

wym, ale te  w wentylacyjnym. Do tego ce-

lu s u  wywietrzniki. Najcz ciej s  pro-

dukowane z laminatu poliestrowo-szkla-

nego. Ich kszta t uniemo liwia dostanie

si  deszczu czy niegu do kana ów wenty-

lacyjnych oraz nawiewanie powietrza ze-

wn trznego. Jednocze nie wp ywa na

zwi kszenie szybko ci usuwania z nich zu-

ytego powietrza. Materia  barwiony jest

najcz ciej na kolor br zowy, niebieski lub

szary, co u atwia dopasowanie urz dzenia

do pokrycia dachu.

Laminat poliestrowo-szklany jest odporny

na temperatur  do 60°C, s  jednak wy-

wietrzniki równie  z in-

nych, bardziej odpornych

rodzajów laminatów oraz ze

stali nierdzewnej.

KOMINEK Z KOMINEM

Przy okazji prac zwi zanych z remontem

lub dobudow  komina, warto rozwa y

mo liwo  zainstalowania kominka – je li

go do tej pory nie by o. Warunkiem jest

stworzenie dla tego urz dzenia w asnego

przewodu dymowego odpornego na wysok

temperatur . Mo e by  wykonany z ka-

mionki, szamotu lub aroodpornej stali –

stosuje si  systemy przeznaczone do kot ów

c.o. na paliwa sta e. Jedynie spora rednica

przewodu dymowego – uzale niona od

wielko ci paleniska – mo e uniemo liwi

zamontowanie go np. w istniej cym komi-

nie. Przepisy nakazuj , aby rednica prze-

wodu dymowego mia a 15 cm lub przekrój

14x14 cm – dla paleniska o powierzchni do

0,25 m2 oraz 18 cm lub 14x27 cm – w przy-

padku wi kszego paleniska. Pozosta e para-

metry komina – zarówno wysoko  ca ego

przewodu, jak i jego cz ci wystaj cej ponad

dach – s  takie same, jak w przypadku ko-

t ów c.o.

136
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JAK PPOZBY  SSI  KKOMINA?

W okre lonych przypadkach mo emy zre-

zygnowa  z tradycyjnego, przechodz cego

przez ca  wysoko  domu komina. Jest to

mo liwe, gdy wybierzemy kocio  z za-

mkni t  komor  spalania (tzw. turbo).

Wi kszo  tych urz dze  przeznaczonych

dla domów jednorodzinnych ma moc nie

wi ksz  ni  21 kW, co pozwala na

pod czenie przewodu ppowietrzno-

-sspalinowego wyprowadzonego przez cia-

n  zewn trzn  w bezpo redniej blisko ci

kot a. Sk ada si  ona z dwóch przewodów,

najcz ciej umieszczonych jeden w dru-

gim. Zewn trznym jest pobierane potrzeb-

ne do pracy urz dzenia powietrze, 

za  zewn trznym odprowadzane 

s  produkty spalania. 

Przy takim rozwi zaniu trzeba tylko pami -

ta , eby uj cie przewodu znajdowa o si

w okre lonym miejscu – co najmniej 0,5 m

od kraw dzi okna, okapu lub ryzalitu. Taka

lokalizacja uniemo liwi dostawanie si  spa-

lin do wn trza domu i nie zak óci ci gu.

Komin oodprowadzaj cy ddym zz ttak

umieszczonego kkominka mmo e bby  uukryty ww ciance

(fot. AAustroflamm)

Kocio  zz zzamkni t  kkomor

spalania ppozwala wwyeliminowa

komin nna rrzecz rrury ppowietrzno-sspalinowej

Strefy oobci enia wwiatrem ((rys. HHalina LLorenc,

Instytut MMeteorologii ii GGospodarki WWodnej)

Nasady kkominowe

(fot. DDarco) od ggóry –– ssamona-

stawna, oobrotowa, ssta a
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info rynek

Je li kominek b dzie

umieszczony przy cianie

zewn trznej, mo na pod czy  go do ko-

mina zewn trznego. Ale mo emy posta-

wi  go nawet na rodku salonu. Wtedy do

odprowadzania dymu wystarczy nieizolo-

wany przewód poprowadzony pionowo

do góry. Mo na go obudowa ciank , ale

do wielu urz dze  o nowoczesnym wzor-

nictwie producenci proponuj  lakierowa-

ne przewody, których niczym si  nie os a-

nia. Je li kominek budujemy od podstaw,

mo emy wyposa y  go w kaset  lub

wk ad. Dzia aj  one tak samo, a ró nica

polega na tym, e kaseta jest przeznaczo-

na tak e do wstawienia w ju  istniej cy

kominek, np. z otwartym paleniskiem.

Wk ad za  jest przeznaczony tylko do no-

wo budowanego urz dzenia.

Trzeba pami ta , e tak ci kie urz dze-

nie, jakim jest kominek,

wymaga odpowiednio wy-

trzyma ego pod o a – ko-

minek z wk adem mo e na-

wet wa y nawet powy ej

500 kg. Mo liwo  ustawie-

nia go w wybranym miej-

scu musi potwierdzi  pro-

jektant domu lub kon-

struktor, sprawdzaj c wy-

trzyma o  pod o a. Nie

wolno te  zaniedba  odpo-

wiedniego zaizolowania

wk adu, gdy  mocno na-

grzane powietrze mo e

uszkodzi  jego obudow

lub zbytnio nagrzewa

znajduj c  si  za nim

cian .

obudowa

czopucha

izolacja

belki

izolacja ciany

z kominkiem

izolacja cianki

bocznej

Wywietrznik ddachowy wwspomaga

usuwanie zzu ytego ppowietrza

z wentylacji ((fot. UUniwersal)

Wk ad kkominkowy ppowinien bby  iizolowany

(rys. VVarmsen)

koszty/rodzaj pprac robocizna materia y razem

monta  nasady kominowej 30-50 z 35-390 z 65-440 z

zamontowanie wk adu kominowego 80-100 z ok. 55 z /m.b. 135-155 z /m.b.

otynkowanie komina (robocizna  z materia em) ok. 20 z /m2 5 -8 z /m2 25-28 z /m2

ob o enie p ytkami 40-50 z /m2 30-50 z /m2 70-100 z /m2

wymiana czapy betonowej ok. 200 z ok. 150 z ok. 350 z

wymiana wyczystki ok. 150 z ok. 50 z ok. 200 z

Ile kkosztuje rremont kkomina?

ce
ny

 b
ru

tt
o

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/kominy

R
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Kominy cceramiczne
IBF 075 732 40 31 www.ibf.pl
LEIER 055 272 32 12 www.leier.pl
MARYWIL (kamionkowe)

041 254 30 30
www.marywil.wirtuale.pl

MAXIT ((z kkeramzytu) 022 845 62 25 www.maxit.pl
PIANEX 012 410 20 10 www.pianex.pl
PRESTO 022 889 56 75

www.presto-kominy.pl
SCHIEDEL 077 456 83 10 www.schiedel.pl
ZAK ADY CCERAMICZNE BBOLES AWIEC

075 732 36 51
www.kominyboleslawiec.pl

Kominy sstalowe
DARCO 014 680 90 90 www.darco.com.pl
JAWAR 023 672 24 16 www.jawar.com.pl
JEREMIAS 061 428 46 20 www.jeremias.pl
KOF PPOLSKA 012 260 94 66 www.kof.com.pl
KOMIN-FFLEX 032 210 11 44

www.kominflex.com.pl
LUMO TTECHNIKA GGRZEWCZA

061 813 28 91 www.lumo.com.pl
MK ARY 068 458 19 15 www.mkzary.pl
PANEK 022 723 92 05

www.kominy.wamm.com.pl
PIANEX 012 410 20 10 www.pianex.pl

POUJOULAT 022 774 06 25

www.poujoulat.com.pl
SELPOL 022 816 51 60 www.selpol.com.pl
SPIROFLEX 017 788 17 70 www.spiroflex.com.pl
TARNAWA 014 631 83 00 www.tarnawa.com.pl
UMET 071 343 17 98 www.umet.pl

Nasady ddachowe
AERECO 022 632 79 34 www.aereco.com.pl
ALNOR 022 737 40 00 www.alnor.com.pl
ARWEX 052 379 70 78 www.arwex.com.pl
DARCO 014 680 90 90 www.darco.com.pl
KOMIN FFLEX 032 210 11 44

www.kominflex.com.pl
LINDAB 022 751 88 90 www.lindab.pl
PANEK 022 723 92 05

www.kominy.wamm.com.pl
POUJOULAT 022 774 06 25

www.poujoulat.com.pl
ROSENBERG KKLIMA PPOLSKA

022 720 67 73

www.rosenberg.com.pl
SYSTEMAIR 022 703 50 00 www.systemair.pl
UNIWERSAL 032 757 28 51

www.uniwersal.com.pl
VENTURE IINDUSTRIES 022 751 95 50 www.venture.pl

FIRMY
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