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REMONT
Nie musimy mieszkaÊ w starym domu,
ĝeby stanÈÊ przed koniecznoĂciÈ
przeprowadzenia remontu komina.
JeĂli przy budowie tego elementu
popeïniono bïÚdy wykonawcze lub do
murowanej konstrukcji podïÈczono kocioï
na paliwo inne niĝ staïe, wówczas komin
zacznie siÚ sypaÊ juĝ po kilku sezonach
grzewczych.
A jak sobie poradziÊ, gdy potrzeba
dobudowaÊ komin, bo rezygnujemy
z ogrzewania domu prÈdem lub chcemy
mieÊ kominek?
Hanna Czerska

komin
fot. Selpol

G

dy na istniejÈcym kominie pojawiajÈ siÚ objawy zniszczenia – plamy
lub wykwity wilgoci – nie wolno
czekaÊ. Oznacza to bowiem, ĝe jest nieszczelny, a do wnÚtrza mogÈ przedostawaÊ
siÚ spaliny i Ămiertelnie trujÈcy tlenek wÚgla. W tym przypadku problem sprowadza siÚ do usuniÚcia nieszczelnoĂci. Sprawa staje siÚ bardziej skomplikowana, jeĂli
planujemy wymianÚ kotïa c.o. z opalanego paliwem staïym na inny. Tu pomogÈ
wkïady kominowe. Równieĝ postawienie
od podstaw nowego komina moĝe przebiec szybko i sprawnie. Trzeba tylko siÚgnÈÊ po nowoczesne rozwiÈzania.

WKADY STALOWE
Nieszczelny komin moĝna uratowaÊ. Murowany komin moĝna wykorzystaÊ – po
wymianie kotïa – o ile wprowadzimy do
jego wnÚtrza wkïad ze stali kwasoodpornej. JeĂli komin zostaï wybudowany prosto, korzystny bÚdzie wkïad sztywny. Ta-
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na nowo
kie rozwiÈzanie jest dobre zarówno
w przypadku remontu komina odprowadzajÈcego spaliny z kotïów na gaz czy olej
opaïowy, jak i z tych, które sÈ opalane paliwem staïym. Nie uniknie siÚ jednak caïkowicie prac murarskich. Konieczne bÚdzie rozkucie komina w miejscu podïÈczenia kotïa c.o., by zamontowaÊ trójnik
ïÈczÈcy to urzÈdzenie z przewodem kominowym. Poniĝej trójnika muszÈ siÚ znaleěÊ wyczystka i zbieracz skroplin. Trzeba
teĝ zapewniÊ moĝliwoĂÊ pozbycia siÚ ich.
W przypadku kotïów kondensacyjnych
iloĂÊ skroplin jest tak duĝa, ĝe trzeba odprowadzaÊ je bezpoĂrednio do kanalizacji.
Rury wprowadza siÚ do przewodu spalinowego (lub dymowego) od góry. Poszczególne elementy ïÈczy siÚ kielichowo
na wcisk. Wszystkie informacje o przeznaczeniu danego systemu kominowego
sÈ podawane przez producentów. OczywiĂcie, dokïadne i poprawne wykonanie poïÈczeñ jest bardzo waĝne. W przeciwnym

razie komin nadal nie bÚdzie szczelny,
a zagroĝenie zdrowia i ĝycia mieszkañców
wcale nie zmaleje.
Dobrze poïÈczone rury tworzÈ na tyle
sztywnÈ konstrukcjÚ, ĝe najczÚĂciej nie
jest potrzebne jej wzmocnienie. W szczególnych przypadkach, np. gdy przekrój
murowanego komina
jest znacznie wiÚkszy
niĝ Ărednica wkïadu,
stosuje siÚ specjalne
elementy tzw. centrujÈce. Wkïad musi byÊ
poïÈczony z murowanym przewodem kominowym
jedynie
u podstawy – sïuĝy do
tego element nazywany bazowym – oraz
Elementy w kïadów
ze stali kwasoodpornej
(fot. Spiroflex)
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w miejscu zakoñczenia
komina (w czÚĂci wyzakoñczenie
stajÈcej ponad dach) –
komina daszkiem
tzw. kryza. Element bazowy montuje siÚ na
sztywno,
natomiast
kryza nie moĝe byÊ
kryza musi umoĝliwiaÊ
mocno przykrÚcona
do komina
swobodne odksztaïcanie siÚ metalowej konstrukcji pod wpïywem
zmian temperatury.
Do odprowadzania prowarstwa izolacji
duktów spalania z koz weïny mineralnej
tïów gazowych i olejowych sïuĝÈ wkïady starura ze stali
kwasoodpornej
lowe kwasoodporne.
Natomiast do odprowadzania – znacznie gorÚttrójnik do podïÈczenia
szego – dymu z kotïa na
przewodu spalinowego
doprowadzajÈcego
paliwa staïe lub kominspaliny z kotïa
ka przeznaczone sÈ
obudowa komina
wkïady ze stali ĝaroodz cegieï
pornej. W przypadku
element bazowy
montowania wkïadu
wyczystka
stalowego do odproz drzwiczkami
wadzania dymu z koodprowadzenie
tïa na paliwa staïe lub
skroplin
z kominka, jego ĂredPoïÈczenie kryzy i bazy z kominem murowanym
nica nie moĝe byÊ
mniejsza niĝ 12 cm,
ale konieczne jest równieĝ uwzglÚdnienie mocy urzÈdzenia grzewczego. Poniewaĝ spaliny majÈ wysokÈ temperaturÚ, przynajmniej
dolna czÚĂÊ wkïadu – tam, gdzie jest najgorÚcej – powinna byÊ wykonana z jak najgrubszej blachy (np. 1-milimetrowej).
PlanujÈc montaĝ wkïadu kominowego naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe musimy zastosowaÊ ten sam materiaï na caïej wysokoĂci komina. Najbezpieczniejsze jest kupienie kompletnego systemu kominowego, zawierajÈcego
oprócz prostych odcinków rur takĝe wszystkie potrzebne ïÈczniki, wyczystkÚ oraz element umoĝliwiajÈcy odpïyw kondensatu.

WKADY GI}TKIE
Sztywne wkïady sprawdzajÈ siÚ, gdy komin ma przebieg prostoliniowy. Natomiast gdy nasz komin zaprojektowano z odchyleniem

REKLAMA

Caïy wkïad kominowy musi byÊ wykonany z tego samego materiaïu – najlepiej kupiÊ
kompletny system (fot. Lumo)
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REMONT
od pionu, albo wykonawca wybudowaï
go krzywo, trzeba siÚgnÈÊ po wkïad
giÚtki, tzw. spiro. Ale uwaga: moĝe byÊ
on stosowany tylko do kotïów opalanych gazem i olejem. Paliwa staïe wytwarzajÈ dym o zbyt wysokiej temperaturze – powyĝej dopuszczalnych 200°C.
Jest to elastyczna rura w ksztaïcie harmonijki, wyprodukowana z taĂmy ze stali kwasoodpornej. U doïu i u góry wkïadu sÈ
sztywne zakoñczenia wyposaĝone w gwintowane zïÈczki. Równieĝ w tym przypadku
konieczne jest zamontowanie trójnika, czyli wykucie fragmentu Ăciany komina na wysokoĂci kotïa c.o. ZnajdujÈce siÚ poniĝej
trójnika elementy z wyczystkÈ i zbiornikiem kondensatu sÈ osadzone w sztywnych
przewodach.

STAWIAMY NOWY KOMIN
Podczas planowania modernizacji domu
moĝe siÚ czasem okazaÊ, ĝe potrzebne bÚdzie wybudowanie nowego komina.
Umieszcza siÚ go najczÚĂciej na zewnÈtrz,
jako wolno stojÈcy lub przylegajÈcy do Ăciany domu. Warunek jest wïaĂciwie jeden:

GiÚtki wkïad stalowy moĝe byÊ umieszczony
w krzywym kominie

taki komin musi byÊ ocieplony,
w przeciwnym razie zbyt szybkie
schïodzenie spalin doprowadzi
do zmniejszenia ciÈgu i spowoduje wykraplanie siÚ pary
wodnej na wewnÚtrznych
Ăciankach kanaïu spalinowego (lub dymowego). Do wykonania takiego komina sÈ
przeznaczone okreĂlone systemy stalowe oraz ceramiczne. SÈ teĝ konstrukcje ceramiczne przewidziane do postawienia nowego komina we
wnÚtrzu domu – nie majÈ one
izolacji termicznej.
Elementy systemu stalowego to dwie rury, umieszczone jedna w drugiej i przedzielone warstwÈ termoizolacji. Rura wewnÚtrzna musi byÊ wykonana ze stali kwasoodpornej. Pozwala ona na odprowadzenie spalin z kotïów na paliwa pïynne, gazo-

we i staïe. ZewnÚtrzna rura,
ochronna, nie musi byÊ z tego
samego materiaïu – w niektórych systemach spotyka siÚ lakierowane aluminium. W skïad
systemu wchodzÈ wszystkie elementy niezbÚdne do wykonania takiej instalacji. Oprócz prostych odcinków rur sÈ wiÚc równieĝ uchwyty
mocujÈce komin do Ăciany, trójniki
przyïÈczeniowe, kolanka, wyczystki oraz
nasady wylotowe. Montaĝ komina jest
bardzo prosty i zajmuje tylko kilka godzin. Po wykonaniu przekucia przez
ĂcianÚ, na konsoli wsporczej przymocowanej do muru, ustawia siÚ dolny element systemu i kolejno ïÈczy poszczególne odcinki komina. Co okoïo 2 m stawiany komin mocuje siÚ uchwytami do Ăciany.
Systemy ceramiczne sÈ produkowane
z kwasoodpornej kamionki lub szamotu. Rura wewnÚtrzna jest osïoniÚta izolacjÈ termicznÈ z weïny mineralnej.
Wokóï izolacji musi byÊ pusta przestrzeñ, aby moĝliwe byïo odprowadzanie z niej wilgoci. CaïoĂÊ jest chroniona

PRZEPISOWY KOMIN
Nowo wybudowany lub wyremontowany komin musi mieÊ
wyczystkÚ oraz odstojnik kondensatu z przewodem do odprowadzania skroplin. JeĂli
komin nie jest prosty, w skoĂnych odcinkach muszÈ byÊ
zrobione otwory rewizyjne.
Dla prawidïowego funkcjonowania tej konstrukcji bardzo
waĝna jest dïugoĂÊ odcinka
wyprowadzonego ponad
dach. Zaleĝy ona m.in. od najbliĝszego otoczenia domu
oraz ksztaïtu dachu.
Komin powinien wiÚc
wystawaÊ:

30 cm ponad kalenicÚ
(a) – jeĂli dach o nachyleniu
powyĝej 12° jest przykryty
pokryciem niepalnym oraz
w sytuacji, gdy przeszkoda
znajduje siÚ w odlegïoĂci
3-10 m od komina, a linia
poprowadzona od jej górnej
pïaszczyzny do wylotu komina
ma nachylenie min. 12°;

30 cm ponad górnÈ krawÚdě przeszkody (b) –

134

2006

11−12

3-10 m

jeĂli nasz komin znajduje siÚ
od niej w odlegïoĂci mniejszej niĝ 1,5 m;

12°
t0,3 m

60 cm ponad kalenicÚ
(b) – dla dachu o kÈcie nachylenia poïaci nieprzekraczajÈcym 12°, a jeĂli pokrycie jest ïatwopalne, nawet
wiÚkszym.
Nowy komin musi byÊ odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdza
zgodnoĂÊ jego wykonania
z projektem oraz materiaïów z dokumentacjÈ technicznÈ, takĝe stan techniczny i ciÈg kominowy. W trakcie eksploatacji powinny byÊ
czyszczone przez kominiarza
1 raz w roku – kanaïy wentylacyjne, 2 razy w roku –
przewody spalinowe, a 4 razy
w roku – przewody dymowe.
Niestety, to zalecenie rzadko
jest przestrzegane. Zadbajmy
jednak dla wïasnego bezpieczeñstwa, by komin byï
oczyszczony przynajmniej raz
w roku.

a) Nawet jeĂli komin znajduje siÚ w wiÚkszym oddaleniu od przeszkody, trzeba uwzglÚdniÊ
jej obecnoĂÊ
b) WysokoĂÊ wystajÈcej nad dach czÚĂci komina zaleĝy od znajdujÈcych siÚ w pobliĝu
przeszkód i nachylenia dachu
1,5-3 m
d1,5 m
t0,3 m
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i stabilizowana obudowÈ z pustaków z lekkiego betonu. Tu
warto zaznaczyÊ, ĝe sÈ produkowane pustaki o róĝnej liczbie
otworów. Te z jednym sÈ przeznaczone tylko do umieszczenia
przewodu spalinowego lub dymowego, ale sÈ teĝ nawet z czterema otworami, których czÚĂÊ
moĝe funkcjonowaÊ jako kanaïy
wentylacyjne. Oprócz prostych
odcinków przewodów w skïad
systemów ceramicznych wchodzÈ takĝe m.in. odstojnik kondensatu z odpïywem skroplin,
drzwiczki rewizyjne, trójnik do
podïÈczenia kotïa oraz czapka
kominowa i daszek (tzw. parasol). Poszczególne elementy sÈ ïÈczone
specjalnÈ zaprawÈ lub kitem kwasoodpornym.
Komin taki jest ciÚĝszy od konstrukcji
stalowych i dlatego wymaga odpowiednio wzmocnionego podïoĝa. Wyliczenie
jego noĂnoĂci, jak i propozycja dokonania ewentualnych zmian naleĝÈ do projektanta. Gotowy komin moĝna otynkowaÊ lub obïoĝyÊ pïytkami elewacyjnymi. To pozwala na dopasowanie jego
wyglÈdu do elewacji budynku.

NA DOBRY CIkG
Zbyt sïaby ciÈg kominowy moĝe byÊ spowodowany róĝnymi przyczynami. Naleĝy
je poznaÊ i – w miarÚ moĝnoĂci – usunÈÊ.
JeĂli to nie jest moĝliwe, powinno siÚ zamontowaÊ nasadÚ kominowÈ. Nie tylko
poprawi ona ciÈg, ale teĝ przyczyni siÚ do
zwiÚkszenia trwaïoĂci komina, gdyĝ dziÚki szybszemu odprowadzaniu spalin
zmniejsza siÚ jego zawilgocenie. Ponadto
ochroni wnÚtrze komina przed Ăniegiem,

Równieĝ wkïad ceramiczny
moĝe byÊ izolowany termicznie
(fot. Schiedel)

deszczem i ptakami, lubiÈcymi zakïadaÊ tu gniazda.
Przepisy nakazujÈ montowanie nasad, jeĂli dom znajduje
siÚ w II i III strefie obciÈĝenia
wiatrem. SÈ one równieĝ konieczne, gdy przewód kominowy jest za krótki lub ma
zbyt maïy przekrój.
Nasada przyda siÚ nie tylko
na przewodzie odprowadzajÈcym produkty spalania
z kotïa c.o. Równieĝ w przypadku kominka moĝe okazaÊ
siÚ niezbÚdna. CzÚsto bowiem siÚ zdarza, ĝe podczas palenia w nim dym jest
zasysany do wnÚtrza domu poprzez kanaïy wentylacyjne. Szczególnie przy
bezwietrznej pogodzie snuje siÚ on po
dachu w pobliĝu komina.
Jest kilka rodzajów nasad, a wykonywane
sÈ najczÚĂciej ze stali ocynkowanej, miedzi lub chromoniklu. Wszystkie powinny
byÊ uchylne lub ïatwe do odkrÚcenia, aby
moĝliwe byïo wyczyszczenie przewodu.
Nasady samonastawne dziÚki swojemu
ksztaïtowi same ustawiajÈ siÚ zgodnie z kierunkiem wiatru. Po stronie zawietrznej wytwarza siÚ wzmacniajÈce ciÈg podciĂnienie
proporcjonalne do siïy, z jakÈ wieje wiatr.
Nasady te moĝna stosowaÊ do przewodów
dymowych i spalinowych.
Nasady obrotowe równieĝ obracajÈ siÚ pod
wpïywem wiatru, chociaĝ ich budowa jest
inna. Ruch obrotowej turbinki powoduje
powstawanie w przewodzie kominowym
podciĂnienia, które zwiÚksza i stabilizuje
ciÈg oraz zapobiega powstawaniu ciÈgu

DLACZEGO MUROWANY KOMIN NISZCZEJE?
wypeïnienie spoin nie poprawi sytuacji, gdyĝ
mokre cegïy mogÈ schnÈÊ bardzo dïugo.
KolejnÈ przyczynÈ szybkiego niszczenia komina
murowanego jest podïÈczenie do niego kotïa
opalanego gazem lub olejem. Wytwarzane
przez te urzÈdzenia spaliny sÈ znacznie
chïodniejsze niĝ dym pochodzÈcy z kotïów na
paliwa staïe. W kominie stale wykrapla siÚ para wodna, a powstajÈcy kwas siarkowy wnika
w mur, powodujÈc jego destrukcjÚ. Proces ten
postÚpuje jeszcze szybciej, gdy komin jest
umieszczony w – chïodniejszej – Ăcianie
zewnÚtrznej.
REKLAMA

W przypadku kominów z materiaïów ceramicznych, najczÚĂciej spotykanymi bïÚdami wykonawczymi jest uĝycie cegieï dziurawek i nieprawidïowo wykonane spoiny.
SpïywajÈca po Ăciankach wystajÈcej ponad
dach czÚĂci komina woda deszczowa jest przez
wiatr wtïaczana w najmniejszÈ nawet szczelinÚ. Gdy dostanie siÚ w puste komory, spïywa
nimi w dóï, nawet poniĝej miejsca, w którym
zaczyna siÚ cegïa peïna, powodujÈc zawilgocenie caïej konstrukcji. ¥lady w postaci zacieków
pojawiÈ siÚ we wnÚtrzu domu, aĝ do podstawy
komina. W takim przypadku nawet staranne
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Strefy obciÈĝenia wiatrem (rys. Halina Lorenc,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

wstecznego. WartoĂÊ podciĂnienia zaleĝy od
prÚdkoĂci ruchu turbinki, a zatem od siïy
wiatru. Turbinki moĝna montowaÊ do komina pïasko lub pod skosem.
Nasady staïe sÈ nieruchome i przede
wszystkim osïaniajÈ wylot komina. PodciĂnienie, a zatem poprawa ciÈgu, powstaje jedynie wtedy, gdy wiatr wieje dokïadnie od
ich strony frontowej.
Nasady montuje siÚ na czapce kominowej,
bezpoĂrednio nad wylotem przewodu lub
bezpoĂrednio do niego – obejmami zaciskowymi.
Oprócz nasad sÈ równieĝ mechaniczne wyciÈgi spalin, dziÚki którym ciÈg kominowy
jest staïy niezaleĝnie od poïoĝenia, wymia-

rów i wysokoĂci komina oraz wahañ
temperatury spalin i otoczenia. SzybkoĂÊ obrotu umieszczonej w nich
turbiny moĝe byÊ sterowana elektronicznie. Wylot z wyciÈgu moĝe
byÊ pionowy lub poziomy (te wyciÈgi nie nadajÈ siÚ do wspóïpracy z urzÈdzeniami zasilanymi gazem). Do domów jednorodzinnych
wystarczajÈ na ogóï najmniejsze modele. Czujnik temperatury umieszczony
w kominie wyïÈcza wyciÈg, gdy temperatura w kominie spadnie poniĝej 40°C i wïÈcza,
gdy temperatura ponownie przekroczy
40°C. W czasie pracy urzÈdzenia grzewczego wyciÈg musi byÊ zawsze wïÈczony.
Poprawa ciÈgu moĝe byÊ konieczna nie tylko w przewodzie spalinowym lub dymowym, ale teĝ w wentylacyjnym. Do tego celu sïuĝÈ wywietrzniki. NajczÚĂciej sÈ produkowane z laminatu poliestrowo-szklanego. Ich ksztaït uniemoĝliwia dostanie
siÚ deszczu czy Ăniegu do kanaïów wentylacyjnych oraz nawiewanie powietrza zewnÚtrznego. JednoczeĂnie wpïywa na
zwiÚkszenie szybkoĂci usuwania z nich zuĝytego powietrza. Materiaï barwiony jest
najczÚĂciej na kolor brÈzowy, niebieski lub
szary, co uïatwia dopasowanie urzÈdzenia
do pokrycia dachu.
Laminat poliestrowo-szklany jest odporny
na temperaturÚ do 60°C, sÈ jednak wy-

Nasady kominowe
(fot. Darco) od góry – samonastawna, obrotowa, staïa

wietrzniki równieĝ z innych, bardziej odpornych
rodzajów laminatów oraz ze
stali nierdzewnej.

KOMINEK Z KOMINEM
Przy okazji prac zwiÈzanych z remontem
lub dobudowÈ komina, warto rozwaĝyÊ
moĝliwoĂÊ zainstalowania kominka – jeĂli
go do tej pory nie byïo. Warunkiem jest
stworzenie dla tego urzÈdzenia wïasnego
przewodu dymowego odpornego na wysokÈ
temperaturÚ. Moĝe byÊ wykonany z kamionki, szamotu lub ĝaroodpornej stali –
stosuje siÚ systemy przeznaczone do kotïów
c.o. na paliwa staïe. Jedynie spora Ărednica
przewodu dymowego – uzaleĝniona od
wielkoĂci paleniska – moĝe uniemoĝliwiÊ
zamontowanie go np. w istniejÈcym kominie. Przepisy nakazujÈ, aby Ărednica przewodu dymowego miaïa 15 cm lub przekrój
14x14 cm – dla paleniska o powierzchni do
0,25 m2 oraz 18 cm lub 14x27 cm – w przypadku wiÚkszego paleniska. Pozostaïe parametry komina – zarówno wysokoĂÊ caïego
przewodu, jak i jego czÚĂci wystajÈcej ponad
dach – sÈ takie same, jak w przypadku kotïów c.o.

JAK POZBYm SI} KOMINA?

Komin odprowadzajÈcy dym z tak
umieszczonego kominka moĝe byÊ ukryty w Ăciance
(fot. Austroflamm)
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W okreĂlonych przypadkach moĝemy zrezygnowaÊ z tradycyjnego, przechodzÈcego
przez caïÈ wysokoĂÊ domu komina. Jest to
moĝliwe, gdy wybierzemy kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania (tzw. turbo).
WiÚkszoĂÊ tych urzÈdzeñ przeznaczonych
dla domów jednorodzinnych ma moc nie
wiÚkszÈ niĝ 21 kW, co pozwala na
podïÈczenie przewodu powietrzno-sspalinowego wyprowadzonego przez ĂcianÚ zewnÚtrznÈ w bezpoĂredniej bliskoĂci
kotïa. Skïada siÚ ona z dwóch przewodów,
najczÚĂciej umieszczonych jeden w drugim. ZewnÚtrznym jest pobierane potrzebne do pracy urzÈdzenia powietrze,
zaĂ zewnÚtrznym odprowadzane
sÈ produkty spalania.
Przy takim rozwiÈzaniu trzeba tylko pamiÚtaÊ, ĝeby ujĂcie przewodu znajdowaïo siÚ
w okreĂlonym miejscu – co najmniej 0,5 m
od krawÚdzi okna, okapu lub ryzalitu. Taka
lokalizacja uniemoĝliwi dostawanie siÚ spalin do wnÚtrza domu i nie zakïóci ciÈgu.

Kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ
spalania pozwala wyeliminowaÊ
komin na rzecz rury powietrzno-sspalinowej
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Wywietrznik dachowy wspomaga
usuwanie zuĝytego powietrza
z wentylacji (fot. Uniwersal)

JeĂli
kominek
bÚdzie
umieszczony przy Ăcianie
zewnÚtrznej, moĝna podïÈczyÊ go do komina zewnÚtrznego. Ale moĝemy postawiÊ go nawet na Ărodku salonu. Wtedy do
odprowadzania dymu wystarczy nieizolowany przewód poprowadzony pionowo
do góry. Moĝna go obudowaÊ ĂciankÈ, ale

obudowa
czopucha

izolacja
belki

Wkïad kominkowy powinien byÊ izolowany
(rys. Varmsen)

info rynek
koszty/rodzaj prac
montaĝ nasady kominowej

ceny brutto

zamontowanie wkïadu kominowego

do wielu urzÈdzeñ o nowoczesnym wzornictwie producenci proponujÈ lakierowane przewody, których niczym siÚ nie osïania. JeĂli kominek budujemy od podstaw,
moĝemy wyposaĝyÊ go w kasetÚ lub
wkïad. DziaïajÈ one tak samo, a róĝnica
polega na tym, ĝe kaseta jest przeznaczona takĝe do wstawienia w juĝ istniejÈcy
kominek, np. z otwartym paleniskiem.
Wkïad zaĂ jest przeznaczony tylko do nowo budowanego urzÈdzenia.
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe tak ciÚĝkie urzÈdzenie, jakim jest kominek,
wymaga odpowiednio wytrzymaïego podïoĝa – kominek z wkïadem moĝe nawet waĝyÊ nawet powyĝej
500 kg. MoĝliwoĂÊ ustawieizolacja Ăciany
nia go w wybranym miejz kominkiem
scu musi potwierdziÊ projektant domu lub konstruktor, sprawdzajÈc wytrzymaïoĂÊ podïoĝa. Nie
izolacja Ăcianki
wolno teĝ zaniedbaÊ odpobocznej
wiedniego zaizolowania
wkïadu, gdyĝ mocno nagrzane powietrze moĝe
uszkodziÊ jego obudowÚ
lub zbytnio nagrzewaÊ
znajdujÈcÈ siÚ za nim
ĂcianÚ.
Q

Ile kosztuje remont komina?
robocizna

materiaïy

razem

30-50 zï

35-390 zï

65-440 zï
135-155 zï/m.b.

80-100 zï

ok. 55 zï/m.b.

otynkowanie komina (robocizna z materiaïem)

ok. 20 zï/m2

5 -8 zï/m2

25-28 zï/m2

obïoĝenie pïytkami

40-50 zï/m2

30-50 zï/m2

70-100 zï/m2

wymiana czapy betonowej

ok. 200 zï

ok. 150 zï

ok. 350 zï

wymiana wyczystki

ok. 150 zï

ok. 50 zï

ok. 200 zï

FIRMY

Kominy ceramiczne

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 keramzytu) 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
ZAKADY CERAMICZNE BOLESAWIEC
075 732 36 51
www.kominyboleslawiec.pl

Kominy stalowe
DARCO
JAWAR
JEREMIAS
KOF POLSKA
KOMIN-FFLEX

014 680 90 90 www.darco.com.pl
023 672 24 16 www.jawar.com.pl
061 428 46 20 www.jeremias.pl
012 260 94 66 www.kof.com.pl
032 210 11 44
www.kominflex.com.pl
LUMO TECHNIKA GRZEWCZA
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
SELPOL
SPIROFLEX
TARNAWA
UMET

022 774 06 25
www.poujoulat.com.pl
022 816 51 60 www.selpol.com.pl
017 788 17 70 www.spiroflex.com.pl
014 631 83 00 www.tarnawa.com.pl
071 343 17 98 www.umet.pl

Nasady dachowe
AERECO
ALNOR
ARWEX
DARCO
KOMIN FLEX

022 632 79 34 www.aereco.com.pl
022 737 40 00 www.alnor.com.pl
052 379 70 78 www.arwex.com.pl
014 680 90 90 www.darco.com.pl
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 KLIMA POLSKA
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 INDUSTRIES 022 751 95 50 www.venture.pl

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/kominy
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