
Kiedy budujemy komin w nowym domu, 

jego lokalizacj , rodzaj, wymiary i sposób 

wykonania mamy okre lone w projekcie. 

Ale gdy w zamieszkanym od lat domu wy-

mieniamy stary piec lub zamarzy o nam si

mie  kominek w salonie, trzeba czasem od 

nowa wybudowa  komin. 
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Nie ka dy dom musi mie  komin. Spaliny 

z niektórych nowoczesnych kot ów mo na 

wyprowadza  przez cian . Wentylacj

grawitacyjn  mo na zast pi  mechaniczn

– z wylotem przez rur  ponad dachem. 

Ale na dym z kominka trzeba mie  komin. 

Co warto o nim wiedzie ?

PRZEGL D RYNKU

Kominy

Cezary Jankowski

Czas na komin

Komin – element budynku, przez który odprowa-

dza si  na zewn trz domu gazy powsta e w pro-

cesie spalania oraz zu yte powietrze. Mo e by

umieszczony wewn trz domu, przystawiony do jed-

nej ze cian albo wolno stoj cy. Mo e by  jednoka-

na owy – tylko na spaliny z kot a, lub wielokana o-

wy, grupuj cy kana y o ró nym przeznaczeniu.

Kana  kominowy – przebiegaj cy wewn trz ko-

mina obudowany przewód o przekroju okr g ym, 

kwadratowym lub prostok tnym. Kana y mog

mie  ró ne przeznaczenie:

dymowe s u  do pod czania palenisk na pa-

liwa sta e (kot ów w glowych, kominków), 

spalinowe wspó pracuj  z urz dzeniami gazo-

wymi, olejowymi, a tak e wyci gami nadkuchen-

nymi,

wentylacyjne s u  do odprowadzenia zu y-

tego powietrza z pomieszcze .

Niekiedy w kominie umieszczane s  te  kana y

o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie powietrza na-

powietrzaj ce instalacj  kanalizacyjn .

Ci g kominowy – ruch spalin lub dymu od do u ko-

mina w kierunku wylotu. Powstaje w wyniku ró nicy 

ci nienia powietrza na wlocie i wylocie kana u komi-

nowego, wywo anej: ró nic  temperatury, oddzia y-

waniem wiatru (ci g naturalny) lub prac  wentylato-

ra. Ci g kominowy powinien zapewnia  skuteczne 

odprowadzenie spalin w najmniej korzystnych warun-

kach atmosferycznych. Ci g zale y m.in. od:

wysoko ci i przekroju kana u kominowego,

temperatury spalin, 

g adko ci wewn trznej powierzchni kana u, 

usytuowania i zako czenia wylotu ponad da-

chem. 

Wyczystka – otwór w kanale kominowym usytu-

owany poni ej miejsca pod czenia kot a lub ko-

minka do komina. Umo liwia okresowe usuwa-

nie nagromadzonych zanieczyszcze  i kontrol

dro no ci kana u. Musi by  zamkni ta szczelny-

mi drzwiczkami. 

Zbieracz kondensatu – naczynie umieszczo-

ne na dole kana u spalinowego. Zbiera si

w nim kondensat powstaj cy w wyniku skrapla-

nia pary wodnej zawartej w spalinach. 

Do zbieracza pod czona jest rurka, umo -

liwiaj ca odprowadzenie kondensatu do 

kanalizacji lub opró nianego okresowo zbior-

nika.

Czapa – popularna nazwa zwie czenia komina. 

Chroni jego konstrukcj  przed opadami. 

Nasady kominowe – elementy montowane na 

wylocie kana ów. Ich zadaniem jest poprawianie 

i stabilizowanie ci gu kominowego oraz ochrona 

wn trza kana ów przed opadami. 

Definicje. Najwa niejsze terminy
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Warto wtedy dokona  takiego wyboru, by zapewni  niezawodn

i bezpieczn  eksploatacj  nowego urz dzenia, a z drugiej strony 

ograniczy  do minimum przeróbki wn trzarskie.

Wa ne pytania
Gdzie powinien by  komin? W domach jednorodzinnych z regu-

y buduje si  kominy wewn trzne, a tylko sporadycznie – w cia-

nie zewn trznej – na przyk ad wtedy, gdy komin ma odprowadza

spaliny nie tylko z kominka w domu, ale te  z paleniska na tara-

sie. Stosuje si  te  kominy przystawione do ciany zewn trznej 

– zazwyczaj w takich domach, gdzie nie by o komina w ogóle lub 

remontowanie starego komina wewn trznego jest nieop acalne. 

W kominie wewn trznym mo na zgrupowa  ró ne kana y, a je-

li robimy przeróbki i chcemy, by komin przechodzi  przez strop, 

ma to te  swoje wady: mog  pojawi  si  trudno ci z ociepleniem.

Czy komin trzeba przystosowa  do rodzaju spalin? Komin powi-

nien mie  kana y o w a ciwo ciach i wymiarach zgodnych z prze-

pisami budowlanymi. Szczególnie istotna jest odporno  kana ów

spalinowych na korozyjne dzia anie spalin z kot ów olejowych 

i gazowych. Dlatego kana y kominów odprowadzaj cych spaliny 

z takich urz dze  musz  by  wykonywane ze stali kwasoodpornej 

lub ceramiki kwasoodpornej. Z kolei przekroje kana ów spalino-

wych musz  by  dostosowane do rodzaju i mocy urz dze  grzew-

czych. Dlatego ju  na etapie budowy komina trzeba ustali , jaki 

konkretny typ kot a b dzie z nim wspó pracowa , by mo na te

by o odpowiednio dobra :

 wysoko  wlotu do kana u kominowego,

 sposób doprowadzenia powietrza do spalania,

 sposób odprowadzania skroplin. 

Warto wi c zapami ta  zasad : najpierw wybieramy kocio , ko-

minek i podgrzewacz wody, a na samym ko cu – komin.

Ile kosztuje wybudowanie komina? Porównuj c ceny ró nych 

wariantów kominów, powinno si  wzi  pod uwag : wydatki na 

materia y, robocizn  i wyko czenie. Je li wymieniamy komin 

w domu ju  istniej cym, trzeba te  liczy  si  z ewentualnymi 

kosztami innych robót dostosowuj cych konstrukcj  domu do 

konkretnego rodzaju komina (np. fundamentowanie, modyfikacja 

konstrukcji stropowej, izolacja termiczna). 
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Liczba kominów podana jest w projekcie budowlanym
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Przegl d rynku

Kominy ceramiczne 
prefabrykowane
Zwane s  tak e systemami kominowymi. 

Powoli staj  si  standardem, bo produkowa-

ne s  w wariantach przystosowanych do ró -

nych rodzajów urz dze  grzewczych. S  te

atwe w monta u i w przeciwie stwie do ce-

glanych niezawodne. Nic wi c dziwnego, e

wypieraj  tradycyjne kominy ceglane. 

Ceramiczny komin prefabrykowany sk ada 

si  z nast puj cych elementów:

 wk adu kominowego z kwasoodpornych 

rur kamionkowych lub z ceramiki szamoto-

wej, które czy si  specjaln  zapraw ,

 zewn trznej obudowy z pustaków keram-

zytobetonowych, które muruje si  na zapra-

w  cementow ,

Mi dzy obudow  a rur  wewn trzn  mo e

by  pustka, która umo liwia doprowadzanie 

powietrza potrzebnego do spalania lub te

warstwa ocieplenia z we ny mineralnej.

Wk ad kominowy powinien by  dobrany 

do rodzaju urz dzenia grzewczego, gdy  to 

w a ciwo ci wk adu decyduj  o tym, czy ko-

min mo e wspó pracowa  na przyk ad z ko-

t em olejowym, na paliwo sta e czy z kot em 

gazowym – zwyk ym lub z zamkni t  komo-

r  spalania. Kompletne zestawy dostosowane 

s  zwykle nie tylko do okre lonego rodzaju 

kot a, ale i wysoko ci komina. W sk ad takie-

go zestawu z drzwiczkami wchodz :

 wk ad kominowy, czyli rury wewn trzne,

 elementy obudowy, 

 trójnik przy czeniowy,

 wyczystka z drzwiczkami, 

 zaprawa do czenia rur, 

 przykrycie komina (tzw. czapa lub daszek),

 rura wylotowa. 

Zestaw zawiera  mo e te  ocieplenie 

z twardej we ny mineralnej, zbieracz 

skroplin, wk adki centruj ce oraz nasad

rozdzielaj c  kana  powietrzny od spali-

nowego. 

Zestawy kominowe, którym producenci na-

daj  cz sto w asne nazwy firmowe, oferowane 

s  w trzech ni ej omówionych grupach: 

Zestawy standardowe do kot ów na pa-

liwo sta e. Zestaw taki zawiera wk ad z rur 

ceramicznych odpornych na temperatur  do 

500–600° oraz ocieplenie umieszczone mi -

dzy obudow  a przewodem kominowym. 

Ocieplenie to chroni do  cienkie cianki 

obudowy przede wszystkim przed nadmier-

nym nagrzewaniem, które mog oby spowodo-

wa  p kanie tynku, którym s  wyko czone. 

Ukszta towanie cianek obudowy zapew-

nia cyrkulacj  powietrza, co umo liwia wy-

sychanie izolacji w razie jej zawilgocenia. 

Obudowa mo e te  zawiera  zintegrowany 

kana  wentylacyjny, umo liwiaj cy przewie-

trzanie pomieszczenia, w którym znajduje 

si  wlot do komina. Zestaw ten jest szczegól-

nie przydatny, gdy odprowadza si  spaliny 

z kominka lub kot a w glowego stoj cego da-

leko od innych ci gów kominowych.

Zestawy standardowe do kot ów gazo-

wych i olejowych. Przystosowane s  do od-

prowadzania spalin o ni szej temperatu-

rze (ok. 60°C), ale cz sto oferowane w wersji 

uniwersalnej, przystosowanej równie  do 

wspó pracy z kot ami na paliwo sta e. 

W przeciwie stwie do poprzednio opisa-

nych, zestawy te s  wyposa one w zbieracz 

kondensatu, który umieszcza si  u do u rur 

spalinowych.

Zestawy turbo. Mog  wspó pracowa  z ga-

zowymi kot ami z zamkni t  komor  spala-

nia oraz kondensacyjnymi. Dzi ki specjalnej 

nasadzie kominowej oraz wk adkom centru-

j cym maj  mi dzy rur  spalinow  a obudo-

w  woln  przestrze , umo liwiaj c  dopro-

wadzenie do kot a powietrza do spalania.

Systemy kominowe, oprócz zestawów do 

odprowadzania spalin, zawieraj  równie

prefabrykowane pustaki wentylacyjne jed-

no- lub wielokana owe, wymiarowo dosto-

sowane do obudowy kana ów spalinowych. 

U atwia to grupowanie w jednym kominie 

kana ów spalinowych i wentylacyjnych.

Monta

Monta  prefabrykowanych zestawów ko-

minowych jest do atwy, a zachowanie 

warunków do czonej do nich instrukcji 

zmniejsza prawdopodobie stwo pope nienia 

b dów. Kominy stawia si  jako wolno stoj -

ce, niezwi zane konstrukcyjnie ze ciana-

mi, na betonowej pod odze na gruncie lub na 

stropie. Je li komin przechodzi przez strop, 

otwór w stropie powinien by  nieco szer-

szy ni  zewn trzne wymiary obudowy, a po-

wsta  w ten sposób szczelin  trzeba wype -

ni  elastycznym materia em.

Murowanie pustaków u atwia do czony 

do zestawu szablon os aniaj cy kana y

w obudowie. We wn trzu obudowy nie wol-

no zostawia  wyci ni tej zaprawy. Nie mo -

na te  dopu ci  do spadania zaprawy czy 

gruzu na dno komina.

Komin powinien by  wyprowadzony po-

nad dach na wysoko  okre lon  w projekcie. 

Je li w kominie jest tylko kana  spalinowy, 

na jego szczycie montuje si  standardow  na-

kryw  (czap ). Je li równolegle do przewodu 

kominowego prowadzone s  te  i inne kana-

y, czap  nale y wykona  indywidualnie 

w deskowaniu. 

Je li komin wystaje ponad dach wi cej ni

1–1,5 m, w odpowiednie otwory wewn trz pu-

staków warto wstawi  pr ty zbrojeniowe, aby 

zabezpieczy  go przed przewróceniem przez 

huraganowe wiatry. Pr ty te powinny si ga

przynajmniej 0,5 m poni ej po aci dachowej. 

Odcinek obudowy komina wystaj cy po-

nad dach standardowo tynkuje si  moc-

n  zapraw  cementow . Tynk warto uzbro-

i  przez owini cie komina siatk  tynkarsk .

Inny sposób wyko czenia komina polega na 

czapa 

lub daszek

blacha 

kominowa

pustak 

keramzytowy

izolacja 

z we ny

mineralnej

rura 

ceramiczna 

(wk ad 

kominowy)

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat ceramicznego komina 
prefabrykowanego

kocio

Komin ceglany z regu y wmurowuje si  w ciany
no ne i czy z nimi
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Kominy
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ob o eniu go blach  lub pokryciu p ytkami 

klinkierowymi. Mo liwe jest równie  obu-

dowanie ko cówki komina ceg ami klinkie-

rowymi, ale tak  obudow  trzeba oprze  na 

stropie najwy szej kondygnacji lub osadzi

w obudowie komina poni ej po aci dacho-

wej wspornikow  p yt elbetow , zwraca-

j c uwag , by nie przykry a ona wewn trz-

nych kana ów w obudowie.    

Kominy murowane
Budowa tradycyjnego komina z cegie  jest 

uzasadniona, je li mo na w nim zgrupowa

przynajmniej dwa kana y spalinowe lub dy-

mowe oraz 4–6 kana ów wentylacyjnych. 

Trzeba tylko pami ta , e w kana ach spali-

nowych niezb dne s  wk ady kominowe, a to 

podwy szy koszty budowy komina. Budowa 

komina murowanego jest pracoch onna i po-

winna by  prowadzona równocze nie ze 

wznoszeniem cian domu. Dla jego trwa o ci

i funkcjonowania szczególnie wa na jest sta-

ranno  jego wykonania i jako  u ytych na

materia ów. 

Komin powinno si  wykona  z dobrze wy-

palonej ceg y pe nej (klasy przynajmniej 

15) murowanej na zaprawie cementowej. 

Poniewa  jest ci ki, musi by  oparty na sta-

bilnym fundamencie, odizolowanym od grun-

tu warstw  izolacji z papy. Wszystkie spoiny 

murowanych kana ów powinny by  dok ad-

nie wype nione, a wewn trz kana ów nie wol-

no zostawia  nawisów zaprawy. Je li w ko-

minie b dzie montowany wk ad kominowy, 

kolejne odcinki rur nale y montowa  wraz 

ze wznoszeniem komina, a wokó  wk adu po-

winno si  pozostawi  luz zapewniaj cy swo-

bod  rozszerzania si  wk adu pod wp ywem 

wysokiej temperatury. 

Przewody 
powietrzno-spalinowe
S  to urz dzenia, które mog  zast pi  ko-

miny do niektórych kot ów gazowych z za-

mkni t  komor  spalania i kot ów kon-

densacyjnych. W praktyce stosowane s

g ównie do odprowadzania spalin przez 

cian  domu, gdy moc nominalna kot a nie 

przekracza 21 kW. Mog  te  s u y  jako nie-

zale ne kana y kominowe wyprowadzo-

ne ponad dach, a wewn trz domu obudo-

wane np. p ytami gipsowo-kartonowymi. 

Je li maj  niewielk rednic  zewn trzn

(120–140 mm), atwo je przeprowadzi  przez 

strop, dlatego najcz ciej wykorzystuje si

je w budynkach, w których modernizowany 

jest system ogrzewania. 

Zewn trzne cianki przewodu powietrz-

no-spalinowego powinny by  ocieplone, by 

nie skrapla a si  na nich para wodna, gdy

pod ciank  rury zewn trznej przep ywa 

zimne powietrze zasysane z otoczenia. 

Przewody powietrzno-spalinowe oferuje 

si  w dwóch wariantach:

 z obydwiema rurami stalowymi;

 z rur  spalinow  z polipropylenu, a ze-

wn trzn  stalow .

Monta  przewodów powietrzno-spalino-

wych jest bardzo prosty – poszczególne od-

cinki czy si  kielichowo, a przewód mo-

cuje do ciany. Na ich wylocie, zale nie od 

tego, któr dy s  wyprowadzone 

spaliny, instaluje si  nasad cien-

n  lub dachow .

Wk ady kominowe 
Nie s  kominami, lecz kana a-

mi spalinowymi lub dymowymi 

przeznaczonymi do obudowania. 

Produkuje si  je w dwóch wer-

sjach:

1) kwasoodpornej – przystoso-

wanej do odprowadzania spalin 

z kot ów gazowych i olejowych;

2) aroodpornej – przeznaczonej 

do kot ów na paliwo sta e.

Niekiedy wk ady umieszcza si

w tanich kominach prefabrykowa-

nych z pustaków wentylacyjnych 

i rur. Najcz ciej jednak wykorzy-

stuje si  je jako rury ochronne 

w tradycyjnych kominach mu-

rowanych. Przydatne s  do re-

montów i modernizacji starych 

kominów: dzi ki niezawodnej 

szczelno ci takich wk adów do 

starego komina mo na pod czy

kocio  gazowy czy olejowy.

rednica wk adu kominowego po-

winna by  na tyle du a, by da o si

go swobodnie wprowadzi  do ist-

niej cego kana u kominowego. Do 

czapa 

lub daszek

blacha 

kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat komina z wk adem stalowym

kocio

Schemat komina stalowego dwu ciennego

strop

kocio

ustnik

izolacja

obejma 

cienna

zewn trzna 

rura 

ze stali 

nierdzewnej

trójnik

wyczystka 

z odskraplaczem

podstawa 

komina

Ka de urz dzenie 

grzewcze powinno by

pod czone do osobnego 

przewodu spalinowego, 

a po czenie kot a

z kominem powinno by

jak najkrótsze

”

”
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kana ów prostok tnych, w których wprowa-

dzenie rury okr g ej znacznie zmniejszy oby 

przekrój czynny przewodu dymowego, prze-

znaczone s  wk ady o przekroju owalnym. 

Monta

Monta  wk adów kominowych nie stwarza 

specjalnych problemów: po czone odcinki 

rur wprowadza si  do komina od góry. 

W miejscu pod czenia kot a trzeba stary 

komin rozku , aby umo liwi  wstawienie 

trójnika i wyczystki ze zbieraczem skroplin. 

Kominy dwu cienne
S  przeznaczone do montowania na ze-

wn trz domu – jako przy cienne lub wolno 

stoj ce. Wybiera si  je g ównie wtedy, gdy 

w czasie remontu okazuje si , e wewn trz 

domu nie mo na postawi  nowego komina.

Sk adaj  si  z rury dwu ciennej, w któ-

rej wewn trzny przewód stalowy dostoso-

wany jest do rodzaju kot a wspó pracuj -

cego z kominem. Na zewn trz znajduje si

rura os onowa wykonana ze stali nierdzew-

nej lub aluminium. Mi dzy rurami jest 

umieszczona izolacja z we ny mineralnej 

chroni ca przed wych odzeniem spalin. 

Komin dwu cienny musi by  opar-

ty na konsoli wsporczej, czyli specjal-

nej podstawie przymocowanej do ciany. 

Poszczególne odcinki rur dwu ciennych -

czone s  kielichowo z obejmami zacisko-

wymi. Co kilka metrów komin mocuje si

obejmami do muru. 

Kominów dwu ciennych nie obudowuje 

si  – uwa ane s  za ciekawy detal architek-

toniczny nowoczesnych domów. 

Czyszczenie 
komina

Wady i zalety kominów

Cechy, w a ciwo ci i walory 

eksploatacyjne

Kominy

stalowe ceramiczne prefabrykowane

Masa lekkie ci kie

Monta atwy atwy

Odporno  na dzia anie wysokiej 

temperatury 
wysoka wysoka

Odporno  na dzia anie kwasów odporne  odporne

Gwarancja 10–15 lat 30 lat

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje komin o wysoko ci 8 m?

CZAMANINEK P.M.B. 054 286 94 44  www.czamaninek.pl

DARCO 014 680 90 90 www.darco.com.pl

KOMIN-FLEX 032 210 11 44 www.kominflex.com.pl

PRESTO 022 889 56 75 www.presto-kominy.pl

SCHIEDEL 077 456 83 10 www.schiedel.pl

UMET  071 343 17 98 www.umet.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

2317 / 

2696  

z

CERAMICZNY

system kominowy do wyso-
kotemperaturowych kot ów 
z zamkni t  komor  spalania, 
do ogrzewania kominkowego 
lub paliwem sta ym, materia :

pustaki keramzytobetonowe, 
rury szamotowe; kana spa-

linowy: okr g y; rednica:

200 mm; wymiar pustaków 

kominowych: 36 × 36 cm/36 
× 50 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 60–450°C; 
gwarancja: 30 lat
Presto, model Duo 20

bez kana u wentylacyjnego/

z kana em wentylacyjnym

system kominowy do odpro-
wadzania spalin z urz dze
grzewczych na wszystkie ro-
dzaje paliw; materia : pusta-
ki keramzytobetonowe, rury 
z ceramiki wysokogatunkowej, 
izolacja z we ny mineralnej; 
kana  spalinowy: okr g y; 

rednica: 160 mm; wymiar 

pustaków kominowych:

32 × 32 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 60–400°C; 
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Rondo 

Plus

3298 

z

system kominowy do wspó -
pracy z kilkoma (do 10) urz -
dzeniami z zamkni t  komor
spalania, opalanymi gazem; 
materia : pustaki z beto-
nu lekkiego, rury z ceramiki 
wysokogatunkowej, izolacja 
z we ny mineralnej; kana

spalinowy: okr g y; red-

nica: 140 mm; wymiar pu-

staków kominowych: 36 ×
36 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 80–200°C; 
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Quadro

z 1 pod czeniem

4579 

z

4105 

z

system kominowy do ko-
t ów opalanych gazem lub 
olejem opa owym; mate-

ria : p aszcz wewn trzny 
ze stali kwasoodpornej, ze-
wn trzny ze stali nierdzew-
nej, izolacja z we ny mine-
ralnej; kana  spalinowy:

okr g y; rednica: 150 mm; 
dopuszczalna temperatu-

ra spalin: 450°C; 
gwarancja: 5 lat
Umet, model DW

przewody kominowe do 
kot ów gazowych i olejo-
wych pracuj cych w podci-
nieniu; materia : p aszcz 

wewn trzny i zewn trzny 
ze stali kwasoodpornej, 
izolacja z we ny mineral-
nej; kana  spalinowy: ok-
r g y; rednica: 150 mm; 
dopuszczalna temperatu-

ra spalin: 600°C; 
gwarancja: 5 lat
Darco, model Komin 

chromoniklowy dwu-

cienny

3900 

z

system podci nieniowy do 
odprowadzania spalin z ko-
t ów gazowych, olejowych 
oraz na paliwa sta e; ma-

teria : stal kwasoodporna; 
kana  spalinowy: okr -
g y; rednica: 130 mm; 
dopuszczalna tempera-

tura spalin: 450°C; 
gwarancja: 5 lat
Komin-Flex, model 
Wk ad kominowy pod-

ci nieniowy

1137 

z

STALOWY DWU CIENNY

   STALOWY 
WK AD
KOMINOWY

Warunkiem bezpiecze stwa jest te  od-

powiednia konserwacja komina. Ka dy 

przewód kominowy musi by  dro ny, aby 

spaliny swobodnie wydostawa y si  na ze-

wn trz, pami ta  wi c trzeba o systema-

tycznym czyszczeniu. Wed ug przepisów 

kana y trzeba czy ci :

 wentylacyjne – raz w roku,

 spalinowe – dwa razy w roku,

 dymowe – cztery razy na rok.

Czyszczenie przewodów kominowych 

mo e przeprowadzi  czeladnik, ale kontrol

– tylko  mistrz kominiarski. Kilkakrotnie pod-

czas sezonu grzewczego w a ciciel domu 

powinien otworzy  drzwiczki rewizyjne 

i oczy ci  komin z nieczysto ci, które nagro-

madzi y si  podczas eksploatacji.


