
Jak trwale i skutecznie

zabezpieczać dom przed

szkodliwym działaniem spalin?

PORADNIK O SYSTEMACH KOMINOWYCH



65% czasu
spędzamy w domu.

Ciesz się bezpiecznym domem. Zabezpiecz

go przed spalinami.

www.henitom.com



Nasz dom to jedna z najważniejszych inwestycji naszego życia. Dla wielu z nas, również jedno    

z naszych największych marzeń. Cały proces jego projektowania, budowy i wykańczania jest długi    

i wymagający. Po jego zakończeniu powinniśmy mieć możliwość nacieszenia się nim. Jednak, aby 

tak było, warto zwrócić uwagę na podstawowy aspekt – na sprawny system ogrzewania oraz 

bezpieczny i trwały system odprowadzania spalin.

Dom jest bowiem jak organizm, wystarczy, że jeden z elementów źle funkcjonuje, a pojawiają się 

kolejne problemy. W przypadku komina, jego złe funkcjonowanie i niepoprawne wykonanie może 

mieć wpływ na nasze zdrowie, a nawet życie. Właściwe odprowadzanie spalin z naszych domów 

zawsze ma bezpośredni wpływ na konstrukcję budynku i poprawne funkcjonowanie kotła grzew-   

czego. Warto więc już na etapie planowania budowy bądź wymiany kotła CO w istniejącym bu-    

dynku, zainteresować się tematyką wkładów kominowych. Pozwoli to uchronić się w przyszłości 

od poważniejszych problemów i przykrych niespodzianek.

By móc dobrze wybrać właściwe rozwiązanie i poznać jak ważny jest temat odprowadza-   

nia spalin dla naszego bezpieczeństwa, przygotowaliśmy ten poradnik, w którym wyjaśniamy:

dlaczego obecne kotły grzewcze potrzebują kwasoodpornych systemów kominowych, 

na co zwrócić uwagę przy wyborze wkładu kominowego, aby uniknąć problemów,

przedstawiamy krótki przegląd naszych systemów,

opiszemy najczęstsze powodu dla których istnieje konieczność zastosowania 

dodatkowego zakończenia kominowego.

Zapraszamy do lektury.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi 

lub ze swoim autoryzowanym przedstawicielem. Zawsze służymy pomocą.

Życzymy radości i bezpieczeństwa każdego dnia.
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Jesteśmy firmą, która produkuje kwasoodporne systemy kominowe wraz z szeroką gamą zakończeń 

kominowych. Celem naszym jest tworzyć produkty, które bezpiecznie i sprawnie odprowadzają 

spaliny z kotłów grzewczych. Tak, by nasi klienci mogli w bezpieczny sposób użytkować swoje domy, 

hale produkcyjne czy szkoły i przedszkola. Ponieważ w każdym miejscu, gdzie występuje kocioł 

grzewczy, to tam, występuje konieczność sprawnego i bezpiecznego odprowadzenia spalin. By to 

uzyskać należy zastosować właściwy system kominowy i zakończenie kominowe.

Nasze kompleksowe podejście tworzy całą gamę rozwiązań, które wzajemnie się uzupełniają. 

Produkujemy wkłady kominowe i kominy izolowane do każdego rodzaju kotła grzewczego, na 

różne rodzaje paliw z dopasowaniem do każdego usytuowania i podłączenia (adaptera kotła 

grzewczego). Oferujemy również różnorodne zakończenia kominowe i rotowenty, by polepszać 

ciąg kominowy i chronić komin. 

Działając od 1995 roku jako rodzinna firma z tradycjami wiemy, że trwałe i skuteczne rozwiązania 

zawsze są dobrym wyborem. Kierujemy się 3 zasadami, aby móc je zawsze uzyskać:  

HENITOM – PRODUCENT NOWOCZESNYCH
SYSTEMÓW KOMINOWYCH

Materiał
to podstawa

Kontrola
jakości

Estetyka
wykonania

Produkujemy tylko i wyłącznie z atestowanych kwasoodpornych austenitycznych 

stali pochodzących z hut Europejskich. Nasza stal nie ciągnie magnesu, jest 

trwała i wytrzymała na korozję. Według badań idealnie odpowiada do produkcji 

systemów kominowych i zakończeń kominowych. Nie stosujemy stali ferry- 

tycznych o niskiej jakości ani żadnych materiałów bez atestów. Zawsze dbamy  

o jakość surowców z których wykonujemy nasze produkty.

Przez lata doświadczenia stworzyliśmy technologię produkcji, która pozwala 

uzyskać dokładność, powtarzalność i trwałość naszym produktom. Każdy fi- 

nalny produkt podlega kontroli jakości, co pozwala naszym klientom zawsze 

otrzymać właściwie wykonany produkt. Nasze rotowenty i systemy kominowe 

posiadają certyfikat CE.

Dbamy aby nasze elementy były właściwie i starannie wykonane. Często mały 

detal na zakończeniu komina może dodać wiele dla estetyki wyglądu całego 

domu. Dodatkowo w naszej ofercie można wybrać wersje malowane, aby 

idealnie je dopasować do koloru dachu czy koloru elewacji domu.



HENITOM
Trwałe i bezpieczne systemy

kominowe 

Decydując się na nasze produkty, nasi Klienci mają pewność, że w użytkowanych pomieszcze-   

niach będą mieć sprawnie i trwale odprowadzone spaliny, tak by móc bezpiecznie z nich korzystać.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Życzymy radości i bezpieczeństwa każdego dnia.

Michał Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.

Małgorzata Mielnicka
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.

Kompleksowo. Sprawnie. Solidnie.

www.henitom.com



DLACZEGO OBECNE KOTŁY GRZEWCZE
WYMAGAJĄ WKŁADU KOMINOWEGO?

Kominy wykonane wyłącznie z cegły, które z powodzeniem przez wiele lat wytrzymywały trudy 

pracy, zupełnie nie nadają się do nowoczesnych kotłów c.o. Obecna technika grzewcza koncentruje 

się przede wszystkim na zmniejszeniu ilości spalania paliw w celu ochrony środowiska oraz osz-    

czędności. To znów powoduje, że  przewody kominowe muszą pracować w mokrych warunkach,  

a takie wymagają wzmocnionej ochrony w postaci kwasoodpornych wkładów kominowych. Bez 

nich, użytkowanie kotła grzewczego jest już bardzo ryzykowne, a w wielu przypadkach niemożliwe. 

To system odprowadzający spaliny z kotłów grzewczych,

wykonany z kwasoodpornej stali w celu ochrony

przewodu kominowego przed korozją.

1. Kondensat, który degraduje komin

Nowoczesne piece poprzez polepszenie swojej 

wydajności jednocześnie spowodowały obniże- 

nie temperatury spalin. To z kolei przyczynia 

się do wytrącania się z nich kondensatu, który 

jest silnie żrący i toksyczny. Niezabezpieczony 

spływ kondensatu w kominie powoduje:

rozszczelnienie komina

degradacje komina murowanego

wykwity na ścianach

bardzo nieprzyjemny zapach

Niezabezpieczony zatem kondensat naraża nas 

na bezpośrednie zagrożenie życia i mienia. De-  

gradując komin zwiększa ryzyko zaczadzenia się 

czy pożaru wynikającego z zapalenia się sadzy.  

CO TO KWASOODPORNY
WKŁAD KOMINOWY?

Zdjęcie wykwitów kondensatu na

ścianach w pokoju w budynku mieszkalnym



2. Właściwy ciąg kominowy dla sprawnego kotła grzewczego

Urządzenia grzewcze pracują zwykle cyklicznie - kotły włączają się i wyłączają według zapotrze-

bowania - dbając o stałą temperaturę ogrzewanych pomieszczeń oraz niższe koszty zużycia su- 

rowców. To w konsekwencji powoduje problemy z nagrzaniem komina, powstaniem w nim na-

tychmiast skroplin (kondensatu), jak również uzyskaniem właściwego ciągu kominowego niez-  

będnego do sprawnego działania kotła c.o.  Takie wymagające warunki potrzebują odpowiedniego 

zabezpieczenia, które dają kwasoodporne wkłady kominowe wykonane z wysokogatunkowych 

stali austenitycznych. Materiał taki gwarantuje odporność na działanie kondensatu i jego właściwe 

odprowadzenie z przewodu kominowego.

Według informacji przekazywanych przez Państ-

wową Straż Pożarną głównym źródłem zatruć 

czadem oraz pożarów w budynkach mieszkal-

nych jest niesprawność przewodów komino- 

wych, wentylacyjnych oraz spalinowych i dymo- 

wych. Niewłaściwe działanie wspomnianych

przewodów może wynikać z ich nieszczelności,

braku właściwego dobrania systemu odprowa-  

dzającego spaliny z urządzeń grzewczych, braku

konserwacji czy też niewykonywania regular- 

nego czyszczenia. Wszystko to może prowadzić 

do niedrożności i nieszczelności przewodów 

kominowych, braku ciągu a nawet powstania 

zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na 

tym, że spaliny zamiast wydostawać się 

przewodem kominowym na zewnątrz, to 

cofają się do pomieszczeń.

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach 

dom bez komfortowego i sprawnego ogrzewa- 

nia. Jednak każde ogrzewanie potrzebuje spraw-

nego i bezpiecznego odprowadzenia spalin. War-

to zatem zwrócić na to uwagę i odpowiedzialnie 

to zabezpieczyć. 

Rozszczelniony i mokry komin to

ogromne ryzyko zaczadzenia i pożaru

3. Szczelny komin dla bezpieczeństwa

nas i bliskich



NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ,
WYBIERAJĄC KWASOODPORNY
WKŁAD KOMINOWY?

Wybór wkładu kominowego wydawałby się łatwą sprawą. Przecież to tylko komin, 

z którego mają wydostawać się spaliny. Jednak przy obecnej technice grzewczej, 

aby to było takie sprawne i proste, musi być trwałe oraz odpowiednio zabezpie-

czone i dopasowane. Aby cieszyć się ciepłym domem czy mieszkaniem w bez-

pieczny sposób warto przy wyborze wkładu kominowego zwrócić uwagę na 4 

najważniejsze elementy:



1. CERTYFIKAT CE

Systemy kominowe podlegają odpowiednim badaniom i certyfikacji w związku z ich ważnym za- 

daniem jakie mają do spełnienia – bezpiecznie odprowadzić spaliny z naszego otoczenia. Bez-   

pieczeństwo nasze jest najważniejszym aspektem życia dlatego prawo zabrania produkowania   

i użytkowania wkładów kominowych bez certyfikatu CE. Każdy producent systemów kominowych 

musi posiadać taką certyfikację oraz odbywać regularne kontrolę swojej produkcji przez zew- 

nętrzną uprawnioną jednostkę.

2. MATERIAŁ – GATUNEK I GRUBOŚĆ

Aby móc dłużej użytkować dany wkład kominowy, warto sprawdzić rodzaj gatunku blachy, jej 

grubość oraz pochodzenie. Trwałe rozwiązania dają systemy kominowe wykonane z atestowanych 

gatunków stali kwasoodpornej (nierdzewnej) w gatunkach 1.4404 dla paliw stałych jak również 

gazu, oleju opałowego czy pelletu. Ważne również, by stal była austenityczna, czyli posiadała 

wysoką odporność na korozję. Na rynku można również otrzymać wkłady kominowe ze stali 

kwasoodpornych ferrytycznych, które cechuje niska cena i przede wszystkim niższa odporność na 

korozję. 

Oszczędność na jakości materiału przyczynia się do niskiej trwałości wkładu kominowego, który 

trzeba szybciej wymienić. Przewody kominowe przy niskiej temperaturze spalin, niskiej jakości 

paliw oraz zmiennych warunkach atmosferycznych mają trudne warunki pracy. Te wymagają 

solidnego zabezpieczenia.

Istotnym również aspektem jest grubość stali, która w szczególności przy paliwach stałych, po-

winna być ważnym czynnikiem wyboru wkładu kominowego. Dla dłuższej trwałości najlepiej 

sprawdza się stał o grubości 1,0 mm. Większość producentów proponuje stal o grubości 0,8 mm  

z powodu niższej ceny. Warto to jednak dokładnie sprawdzić, jeśli chcemy dłużej cieszyć się 

bezpiecznym i trwałym odprowadzeniem spalin. 



STAL FERRYTYCZNA KONTRA 

AUSTENITYCZNA

Stal ferrytyczna ma niską zawartość chro-  

mu, stąd jej ograniczona odporność na 

korozję. Jest to stal magnetyczna, dzięki 

temu można ją szybko rozpoznać testem 

na magnes. Natomiast najważniejszą wła-

ściwością stali austenitycznej jest jej wy-

soka odporność na korozję. Uzyskuje ją 

dzięki zawartości chromu (powyżej 17%) 

wraz z dodatkami stopowymi typu mo-

libden i nikiel, zwiększając jej przedmio-  

tową odporność na kondensat czy nieko-

rzystne warunki atmosferyczne oraz 

wilgoć.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA OZNACZENIA

Warto wiedzieć, że każdy system komino- 

wy posiada znakowanie na elemencie, 

które jest kluczowe do rozpoznania, z cze- 

go on jest wykonany. Oznakowany jako:                                 

L99 - to system wykonany ze stali nier- 

dzewnej, ale tu nie wskazujemy dokładnej 

klasy stali i bywa to bardzo ryzykowne 

dla jakości takiego systemu i bezpieczeń- 

stwa użytkownika.                                                   

L50 - to system wykonany ze stali o ga-

tunku 1.4404 (316L) austenitycznej idealny 

do systemów kominowych                                  

L20 - to system wykonany ze stali o ga-

tunku 1.4301 (304L) austenitycznej, ide-

alnej do zastosowania do przewodów 

powietrznych czy płaszczów zewnęt- 

rznych w systemach kominowych.

3. SYSTEM PODŁĄCZEŃ DO KAŻDEGO KOTŁA I USYTUOWANIA

Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór kotłów grzewczych a one różne wyjścia z pieca. Nie 

ma tu standaryzacji, tak aby każdy kocioł, miał takie samo wyjście z pieca. To powoduje, że kupiony 

gotowy zestaw kominowy z marketu budowlanego czy w Internecie nie gwarantuje nam właści-   

wego dopasowania. Również każdy dom, mieszkanie czy hala produkcyjna ma kotłownie w prze-

różnych usytuowaniach. Warto więc wybierać wkłady kominowe u elastycznych producentów, 

którzy gwarantują wykonanie podłączeń do każdego z pieców i każdych usytuowań pod wymiar.



4. GWARANCJE

Warto przeczytać warunki gwarancji danego producenta i czy jesteśmy w stanie je spełnić. Często 

hasła „25 lat gwarancji" czy „gwarancja dożywotnia" kusi klientów, którzy chcą cieszyć się wkładem 

kominowym jak najdłużej i jak najtaniej. Kalkulacja ta może też być wersją najdroższą. Polecamy 

dokładnie sprawdzić, co producent ma na myśli w tym haśle i co musimy spełnić, aby posiadać 

takie warunki gwarancji. Na przykład często są wymagania „pracy suchej kotła grzewczego”, co 

kompletnie jest niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, że nie ma takich kotłów na rynku i nie 

jest to technologicznie możliwe, ponieważ proces spalania paliw wyklucza taką możliwość.

Zdjęcie pękniętego wkładu

ceramicznego po jego

nieprawidłowym montażu

Również przy wkładach ceramicznych wymaga- 

ny jest bardzo dokładny sposób jego montażu 

oraz wykonanie dokładnych łączeń pomiędzy 

kształtkami. To jest bardzo wymagający i trudny 

proces w szczególności kiedy musimy to zrobić 

wewnątrz komina. Niestety posiadamy bardzo 

dużo klientów, którym do tych wkładów cera-  

micznych montujemy nasze kwasoodporne 

systemy kominowe z powodu pęknięć ceramiki 

czy nieszczelnych łączeń. Koszty klienta nieste- 

ty są wtedy podwojone. 

Polecamy również zwrócić uwagę na gwarancję 

dla systemów kominowych do kotłów na eko-

groszek. Obecnie paliwo to jest jednym z naj- 

trudniejszych paliw, między innymi dlatego, że 

podlega uzdatnianiu, a to ma właśnie nieko- 

rzystne konsekwencje podczas jego spalania. 

Na rynku polskim praktycznie żaden producent 

nie udziela gwarancji na to paliwo. Przede 

wszystkim dlatego, że do paliw stałych, w tym 

eko-groszek proponują stal o grubości 0,8 mm 

czy ferrytyczną, co wiadomo zmniejsza dras-

tycznie żywotność takiego wkładu. 



Certyfikat CE: 1450-CPR-0046

MATERIAŁ:

Przewód spalinowy:  gat.  1.4404 (AISI 316L)

Przewód powietrzny:  gat. 1.4301 (ASI 304)

ZASTOSOWANIE:

Systemy SKS i SKSP służą do odprowadzania spalin z pieców z zamkniętą komorą spalania, gdzie 

ciąg kominowy jest wymuszany poprzez wentylator (turbina wyrzuca spaliny do komina), co wyt-  

warza w przewodzie nadciśnienie. Przy takim typie pieców tworzony jest zintegrowany system 

powietrzno-spalinowy, gdzie spaliny odprowadzane są rurami do atmosfery, a powietrze do pieca 

zasysane może być zewnętrzną rurą systemu (SKSP) lub z przewodu kominowego (tzw. szachtu), czy   

z pomieszczenia zewnątrz (SKS). Doszczelniany wewnętrznie uszczelkami silikonowymi zapobiega-

jącymi przedostawaniem się spalin i kondensatu do przewodu zasysającego powietrze do komory spa-

lania. Wkrótce w naszej ofercie będziemy mieć wersje izolowane tych systemów jako system SKSPI.

PIECE W PRACY:

nadciśnienie (przewód spalinowy) P1 (200 Pa) 

podciśnienie (przewód powietrzny) N1 (40 Pa)

KORZYŚCI:

Ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem, odpowiedni ciąg kominowy, 10 LAT GWARANCJI

SYSTEMY POWIETRZNO - SPALINOWE
TYP:  SKS, SKSP, SKSPI*

Dane techniczne

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

płaszcz spalinowy / płaszcz powietrzny 
ZAKRES ŚREDNIC

0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm / 0,6 mm

KLASA TEMPERATURY

ODPORNOŚĆ NA
KONDENSAT

T2000

tak (W)

SKS od ø 60 do ø 150
SKSP od ø 60/100 do ø 150/240

ODPORNOŚĆ NA
NAPRZEMIENNE
ZAMARZANIE
I ODMARZANIE

odporny

ODPORNOŚĆ NA
POŻAR SADZY

nie (0)

*wkrótce w ofercie



WŁAŚCIWOŚCI

Szczelność
systemu 

Silikonowa uszczelka

typ RAU SIK 

Prawidłowy
spływ
kondensatu 

Precyzyjne łączenie

kielich - rowek

Estetyczny wygląd 

Możliwość wyboru

podłączeń i elemen-

tów zewnętrznych

w kolorze

SKS:

PALIWA:

SKSP:

olej opałowy

olej opałowy

SKSPI:

olej opałowy



Certyfikat CE: 1450-CPR-0045

MATERIAŁ:

SK, SKO: stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4404 (AISI 316L)

SKŻ: stal żaroodporna gat. 1.4828 (ASI 309)

ZASTOSOWANIE:

Systemy SK, SKO i SKŻ służą do bezpiecznego odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych. 

Montowane są w celu ochrony komina ceramicznego przed destrukcyjnym działaniem kwaśnego 

kondensatu, czynników atmosferycznych i pary wodnej.  Zapewniają odpowiedni ciąg kominowy  

i prawidłową pracę kotła grzewczego, tak aby uzyskać jego maksymalna sprawność i moc. Współ-   

pracuje w systemach gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny (naturalny). Idealne do przys-  

tosowania starych istniejących kominów do nowych rodzajów urządzeń grzewczych wymagających 

nowoczesnych rozwiązań.

PIECE W PRACY:

SK, SKO: podciśnienie N1 (40 Pa), ciąg grawitacyjny

SKŻ: podciśnienie N1 (40 Pa), ciąg grawitacyjny (naturalny)

KORZYŚCI:

Ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem, odpowiedni ciąg kominowy,

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

SYSTEMY JEDNOŚCIENNE
TYP:  SK, SKO, SKŻ

Dane techniczne

GRUBOŚĆ MATERIAŁU ZAKRES ŚREDNIC

SK, SKŻ – od 0,5 mm do 2,0 mm
SKO - 1,0 mm, 1,5mm, 2,0 mm

KLASA TEMPERATURY

ODPORNOŚĆ NA
KONDENSAT

T600

tak (W)

SK, SKŻ - od ø 100 do ø 600
SKO - od 120x175 do 120x250

ODPORNOŚĆ NA
NAPRZEMIENNE
ZAMARZANIE
I ODMARZANIE

odporny

ODPORNOŚĆ NA
POŻAR SADZY

tak (G)



WŁAŚCIWOŚCI

Prawidłowy
spływ
kondensatu 

Precyzyjne łączenie

kielich - rowek

SK:

Szybkie nagrzanie komina
w porównaniu z kominem
ceramicznym 

Bardzo szybkie uzyskanie optymal-

nych warunków pracy komina

i kotła grzewczego  

Dłuższa żywotność

Dla paliw stałych wykonujemy

systemy z grubość 1,0 mm

gwarantujący dłuższą żywotność

PALIWA:

SKO:

SKŻ:

olej opałowy



Certyfikat CE: 1450-CPR-0045

MATERIAŁ:

SKI: płaszcz wewnętrzny - stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4404 (AISI 316L)

        płaszcz zewnętrzny - stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4301 (AISI 304)

SKIŻ: płaszcz wewnętrzny: stal żaroodporna gat. 1.4828 (ASI 309)

        płaszcz zewnętrzny: stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4301 (AISI 304)

ZASTOSOWANIE:

Systemy SKI i SKIŻ to wolno stojące, zewnętrzne kominy z płaszczem izolacji termicznej do bez-    

piecznego odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych. Montowane są w celu ochrony komina 

ceramicznego przed destrukcyjnym działaniem kwaśnego kondensatu, czynników atmosferycznych  

i pary wodnej. Zapewniają odpowiedni ciąg kominowy i prawidłową pracę kotła grzewczego, tak 

aby uzyskać jego maksymalna sprawność i moc. Współpracuje w systemach gdzie ciąg kominowy 

ma charakter grawitacyjny (naturalny). Idealne w sytuacjach gdzie nie ma możliwości odprowadzenia 

spalin w istniejących przewodach kominowych lub w przypadku braku komina ceramicznego. 

Płaszcz izolacji oraz obejmy mocujące pełnią również funkcję stabilizacji całej konstrukcji.

PIECE W PRACY:

SKI: podciśnienie N1 (40 Pa), ciąg grawitacyjny

SKIŻ: podciśnienie N1 (40 Pa), ciąg grawitacyjny (naturalny)

IZOLACJA TERMICZNA: 50 mm z niepalnej wełny mineralnej

KORZYŚCI: ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem, odpowiedni ciąg kominowy, 

ESTETYCZNY WYGLĄD

SYSTEMY DWUŚCIENNE IZOLOWANE TYP: SKI, SKIŻ

Dane techniczne

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

płaszcz wewnętrzny / płaszcz zewnętrzny 
ZAKRES ŚREDNIC

0,5 mm – 2,0 mm / 0,6 mm

KLASA TEMPERATURY

ODPORNOŚĆ NA
KONDENSAT

T600

tak (W)

od ø 100/200 do ø 500/600

ODPORNOŚĆ NA
NAPRZEMIENNE
ZAMARZANIE
I ODMARZANIE

odporny

ODPORNOŚĆ NA
POŻAR SADZY

tak (G)



WŁAŚCIWOŚCI

Prawidłowy
spływ
kondensatu 

Precyzyjne łączenie

kielich - rowek

SKI:

Szybkie nagrzanie komina
w porównaniu z kominem
ceramicznym 

Bardzo szybkie uzyskanie optymal-

nych warunków pracy komina

i kotła grzewczego  

Estetyczny
wygląd

Możliwość pomalo-

wania według indy-

widualnych potrzeb

PALIWA:

SKIŻ:

olej opałowy



NAJCZĘSTSZE POWODY, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE

KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO

ZAKOŃCZENIA KOMINOWEGO:

1. ZAWIROWANIA POWIETRZA  

Niekorzystne usytuowanie komina względem bliskiego ułożenia innych kanałów wentylacyjnych 

czy też spalinowych, a także innych budynków czy drzew, może powodować zawirowania powiet- 

rza na wylocie komina. To znów może doprowadzić do cofania się spalin do przewodu kominowego,    

co powoduje trudność z uzyskaniem właściwego ciągu kominowego i stwarza niebezpieczeństwo 

dla użytkowników budynku. Prawidłowy ciąg jest niezbędny do prawidłowej pracy kotła grzewcze-

go oraz wentylacji, co przekłada się na bezpieczeństwo w całym domu, mieszkaniu czy też miej-   

scu pracy. 

Zła lokalizacja wylotu
komina w stosunku do
płaszczyzn dachu oraz

innych przeszkód w terenie

Niewystarczająca
wysokość komina

Niewłaściwy sposób
zakończenia komina

Właściwy ciąg kominowy
jest niezbędny dla sprawności

kotła grzewczego



2. MOKRY KOMIN
I OPADY ATMOSFERYCZNE

Często mimo posiadania wkładu ceramicznego wystę-

puje problem z mokrymi spalinami wewnątrz przewodu 

kominowego, które go oblepiają i powodują jego ewen- 

tualne rozszczelnienia. Taka sytuacja wymaga przede 

wszystkim szczelnego przewodu kominowego oraz 

stałego osuszania przewodu kominowego. W takim 

przypadku warto zastosować na zakończeniu wkładu 

ceramicznego rotowent, który układa się zgodnie z kie-  

runkiem wiatru uzyskując właściwy ciąg kominowy. 

Pozwala uzyskać efekt przewietrzania przewodu i o-  

chronę przed opadami atmosferycznymi. 

Wilgoć w przewodzie kominowym
wymaga osuszania

3. BEZPIECZEŃSTWO I ESTETYKA

Zła realizacja i niedopasowanie komina wraz z jego zakończeniem do systemu ogrzewania całego 

budynku może być tragiczna w skutkach dla naszego bezpieczeństwa. Niepoprawne zadbanie o ten 

aspekt może przyczynić się do bardzo niebezpiecznych rozszczelnień przewodu kominowego, zacza-

dzeń czy pożarów sadzy, które mogą powodować pożar całego budynku. Komin i jego zakończenie 

muszą być właściwie dopasowane. Również warto zwrócić uwagę na fakt, że komin to element 

budynku, który jest widoczny i przykuwa nasz wzrok. Wpływa na wygląd całego budynku. Warto 

więc dokonując wyboru zakończenia kominowego zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty: bezpie-  

czeństwo i estetykę.

Komin powinien być bezpieczny i estetyczny



ZAKOŃCZENIA KOMINOWE
I ROTOWENTY

WŁAŚCIWY CIĄG KOMINOWY

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

ESTETYCZNE ZAKOŃCZENIE KOMINA

Materiał: Atestowana stal kwasoodporna (nierdzewna) 1.4404 (AISI 316L)

Grubość: 1 mm

ZASTOSOWANIE:

Stałe przedłużenia kominowe montowane są na zakończeniu wkładu ceramicznego czy komina 

w celu usprawnienia wyrzutu spalin na zewnątrz lub ochrony przed opadami atmosferycznymi oraz 

degradacją. Pozwalają uzyskać właściwy ciąg kominowy. Zapobiegają cofaniu się spalin i dymu do są-    

siednich kanałów wentylacyjnych. Chronią także górną część komina i pokrycie dachowe przed 

destrukcyjnym działaniem sadzy, dymu oraz opadami atmosferycznymi. Nadają kominom estetyczne 

wykończenie. Odpowiednie również do kanałów wentylacyjnych (wówczas wymagany montaż 

daszku). Montowane na stałe za pomocą kołków lub wkrętów  do czapki komina lub też poprzez 

wsunięcie w istniejący wkład ceramiczny (w zależności od sposobu wykończenia już istniejącego 

wkładu ceramicznego).

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

przy braku ustabilizowanego ciągu kominowego lub gdy jest on za mały,

w przypadkach silnych i częstych zawirowań powietrza na wylocie komina,

przy niekorzystnym usytuowania terenu,

gdy istnieje potrzeba osuszenia spalin wewnątrz przewodu kominowego, w szczególności

zalecamy przy kominkach i kotłach na paliwa stałe oraz pellet (wariant z rotowentem),

w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem (wariant z rotowentem).



PALIWA:

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY:  450°C

 

MOŻLIWE WARIANTY ZAKOŃCZEŃ KOMINOWYCH:

proste, izolowane, daszki, rotowenty, do ceramiki kwadratowej i okrągłej, pod wymiar, dopasujemy 

każde rozwiązanie

WERSJE KOLORYSTYCZNE: szary, grafit, czarny*

*wersje kolorystyczne malowane proszkowo; możliwość innych kolorów pod indywidualne zamówienie



Dowiesz się czego potrzebujesz

Sprawdzimy Twój przewód kominowy, jego szczelność i stan. Dobierzemy odpowiednie roz-  

wiązanie i system kominowy do Twojego kotła grzewczego. 

Otrzymasz trwały i sprawny system kominowy

Otrzymasz system kominowy z austenitycznej stali kwasoodpornej o wysokich właściwoś-

ciach antykorozyjnych. Jest on zawsze idealnie dopasowany pod wymiar do Twojego kotła 

grzewczego i jego usytuowania. Posiada certyfikat CE.

Zyskasz spokojną głowę i bezpieczny dom

Zamontujemy sprawnie i solidnie system kominowy tak byś mógł bezpiecznie odprowadzać 

spaliny ze swojego kotła. Będziesz mieć pewność, że Twój dom jest właściwie przygotowany 

na sezon grzewczy. 

USŁUGA
SYSTEM KOMINOWY
WRAZ Z MONTAŻEM

Kompleksowe

rozwiązanie problemu

ze spalinami. 

CO ZYSKUJESZ?

Ekspertyza
przewodu
kominowego

Dopasowany
system
kominowy

Profesjonalny
montaż

Bezpiecznie
odprowadzone
spaliny i spokojna
głowa

Autoryzowany Instalator

Zadzwoń i umów się na wizytę:



Ciesz się bezpiecznym

domem. Zabezpiecz go

przed spalinami.

www.henitom.com



100% stal
austenityczna

rok
założenia

1995

www.henitom.com

info@henitom.com

+48 34 314 86 79

+48 502 319 948

HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków

NIP: 5771983960  REGON: 368589111

PRODUCENT:

doradztwo
techniczne

Autoryzowany Instalator
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