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NASZE REALIZACJE



Szanowni Państwo,

jesteśmy doświadczoną firmą produkcyjno-usługową, która dostarcza nowoczesnych i solidnych rozwiązań w obszarze 

bezpiecznego odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych. Zarówno produkujemy jak i montujemy kwasoodporne

i żaroodporne wkłady kominowe, zakończenia kominowe oraz nietypowe elementy kominowe i wentylacyjne.

 

Nasze usługi świadczymy kompleksowo, zaczynając od wykonania ekspertyzy problemu wraz z wykonaniem pomiarów, 

po produkcję elementów dokładnie pod wymiar wraz z ich montażem. Dzięki takiej obsłudze nasi Klienci oszczędzają czas

i pieniądze, ponieważ rozwiązujemy problem od początku do końca, bez żadnych pośredników. 

 

Większość naszych zleceń wykonujemy dzięki rekomendacjom zadowolonych klientów, które mogą Państwo sprawdzić na 

naszej stronie www.henitom.com

NAJWAŻNIEJSZE FILARY NASZEJ FIRMY TO:

DOŚWIADCZENIE

Od 1995 roku każdego dnia koncentrujemy się na jak najlepszych rozwiązaniach dla naszych produktów 

i usług. Każdego roku unowocześniamy nasz park maszynowy i system szkolenia pracowników. Tych 

wiele lat dało nam wiedzę i zaangażowanie, aby tworzyć bezpieczne i solidne rozwiązania dla naszych 

Klientów.

ELASTYCZNOŚĆ

Jako producent jesteśmy wstanie wykonać nietypowe elementy oraz idealnie dopasować każdy 

system kominowy i wentylacyjny do indywidualnych potrzeb oraz usytuowań systemu grzewczego

i wentylacyjnego. 

SOLIDNOŚĆ

Przy produkcji naszych produktów korzystamy z atestowanych materiałów. Do systemów kominowych 

stosujemy najwyższej jakości austenityczne stale kwasoodporne (nierdzewne) i żaroodporne w gatunku 

1.4404, 1.4301 i 1.4828 pochodzące z renomowanych hut Europejskich. Jako wieloletnia firma z bardzo 

dobrą renomą nie korzystamy ze stali ferrytycznych czy też innych gatunków stali i materiałów 

niewiadomego pochodzenia. 

Na następnych stronach przedstawiamy krótki przegląd naszej produkcji oraz usług.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W przypadku jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt pod numerami telefonów: 

+48 34 31 48 679

+48 502 319 948 

lub drogą mailową pod adresem: info@henitom.com

Z pozdrowieniami,

Michał Dryjski

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
HENITOM Dryjski Sp.j.

Jesteśmy polską,
doświadczoną i nowoczesną firmą.



Systemy kominowe naszej produkcji wykonywane są z austenitycznych stali kwasoodpornych (nierdzewnych) i żaroodpornych w gatunku 

1.4404, 1.4301 i 1.4828 pochodzących z renomowanych hut Europejskich. Ten dobór wysokogatunkowych stali pozwala uzyskać produkt 

o wysokich właściwościach antykorozyjnych i termicznych, zapewniając długą żywotność i bezpieczeństwo systemów odprowadzających 

spaliny. Wyprodukowane są według najnowszych technologii zgodnie z normami: EN 1856-1:2009 , EN 1856-2:2009 i EN 14989-2:2007 oraz 

posiadają certyfikaty CE o numerach 1450-CPR-0045 i 1450-CPR-0046. 

SYSTEMY KOMINOWE POWIETRZNO-SPALINOWE TYP SKS I SKSP  służą do odprowadzenia spalin 

z pieców kondensacyjnych i niekondensacyjnych pracujących w nadciśnieniu w układzie 

powietrzno-spalinowym oraz niskiej temperaturze pracy max. 200°C.

SYSTEMY JEDNOŚCIENNE TYP: SK, SKO, SKŻ, SKŻO służą do odprowadzenia spalin z urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe i pellet, gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny 

o maksymalnej temperaturze pracy 600°C. 

KOMINY ZEWNĘTRZNE IZOLOWANE TYP SKI I SKIŻ to wolnostojące, zewnętrzne kominy kwasoodporne i żaroodporne z płaszczem izolacji 

termicznej do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych,  gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny. Idealny w mieszkalnictwie 

zbiorowym lub przemyśle, gdzie nie ma możliwości odprowadzania spalin w istniejących przewodach kominowych lub jest potrzeba 

dobudowania nowego komina. 

PRODUKTY
systemy kominowe

MATERIAŁ DLA TYPU SKI PŁASZCZ:                         

wewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4404          

zewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4301            

MATERIAŁ DLA TYPU SKIŻ PŁASZCZ:

wewnętrzny: stal żaroodporna 1.4828 

zewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4301

PIECE W PRACY:                                                       

podciśnienie N1 (40Pa)                                

PALIWA:

węgiel, miał, ekogroszek, drewno, pellet

KOLOR:

możliwość pomalowania według 

indywidualnych potrzeb

MATERIAŁ DLA PRZEWODU:                                                  

powietrznego: stal kwasoodporna 1.4301      

spalinowego: stal kwasoodporna 1.4404 

KOLOR:    

stalowy (bez malowania), biały, grafit

PIECE W PRACY:                                                                     

nadciśnienie P1 (200 Pa)                                  

podciśnienie N1 (40Pa)

PALIWA:

gaz, olej, pellet

MATERIAŁ DLA TYPU SK I SKO:            

stal kwasoodporna  1.4404                      

MATERIAŁ DLA TYPU SKŻ I SKOŻ: 

stal żaroodporna 1.4828

PIECE W PRACY:                                 

podciśnienie N1 (40Pa)            

PALIWA:

węgiel , miał, ekogroszek, drewno, pellet

KORZYŚCI
ochrona przed toksycznym kondensatem i czadem, odpowiedni ciąg kominowy,
estetyczny wygląd



STAŁE PRZEDUŻENIA KOMINOWE  stosuje  jako przedłużenie istniejącego komina w celu sprawnego odprowadzenia spalin. Właściwie 

ukierunkowuje spaliny z komina dzięki czemu zapobiega cofaniu się ich do kanału kominowego. Spaliny lubią ostre zakończenia oraz 

gładką powierzchnię, ponieważ dzięki temu sprawniej oraz szybciej mogą wydostać się z komina. Takie właśnie właściwości zapewnia stal 

kwasoodporna lub żaroodporna. Każde takie zakończenie powinno mieć odpowiednią wysokość. Jego wysokość uzależnia się od rodzaju 

pokrycia dachowego (niepalne, łatwozapalne, trudnozapalne) oraz  usytuowania od różnych przeszkód (połać dachu, sąsiedni budynek, 

drzewo).  Zaleca się aby każde przedłużenie kominowe wyższe niż 30 cm było izolowane, wówczas nie przemarza i nie przemaka komin, 

jednocześnie zapewniając dłuższą żywotność elementowi.  

ROTOWENT  to samonastawna nasada kominowa pomagająca uzyskać właściwy ciąg kominowy wykorzystując dynamikę i siłę wiatru. 

Dzięki swojej budowie zawsze ustawia się do kierunku wiejącego wiatru osłaniając przewód kominowy, zapobiegając cofaniu się spalin do 

przewodu. Może być stosowany przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, jak również, w kominach spalinowych i dymowych. 

Niezawodny również do wspomagania odprowadzenia spalin z kominków. Praca nasady jest bardzo cicha, a wygląd estetyczny.

PRODUKTY
zakończenia kominowe i wentylacyjne

MATERIAŁ:             

GRUBOŚĆ:                                  

WYMIARY:

od Ø 110 do Ø 500  

WSPÓŁCZYNNIK OPORU PRZEPŁYWU:  

ζ = 0,75

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

• przy braku ustabilizowanego ciągu 

kominowego lub gdy jest on za mały,

• w przypadkach silnych i częstych 

wiatrach,

• w sytuacji niekorzystnego usytuowania 

terenu,

• gdy istnieje potrzeba osuszenia spalin 

wewnątrz przewodu kominowego                            

(w szczególności zalecamy przy kotłach 

grzewczych na ekogroszek i pellet)

WENTYLACYJNEGO:

stal kwasoodporna gat. 1.4301 

stal kwasoodporna gat. 1.4404   

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

stal  kwasoodporna  gat.  1.4404                                         

stal żaroodporna gat. 1.4828

KORZYŚCI
sprawny wyrzut spalin, suchy komin, stabilna praca kotła grzewczego i kominka

WYMIARY: element wykonywany pod 

indywidualne potrzeby                    

MOŻLIWE WARIANTY:  z izolacją, bez izolacji,  

z daszkiem, bez daszku, z rotowentem

stal kwasoodporna (nierdzewna) gat. 1.4404

1 mm (statecznik, podstawa) / 0,6 mm (korp              u        s)



DASZKI KOMINOWE  montowane są w celu osłonięcia wylotu z przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Chronią przede wszystkim przed 

opadami atmosferycznymi. Dla ochrony przewodów kominowych i wentylacyjnych przed ptakami stosujemy również specjalne osłony 

przewodów kominowych i wentylacyjnych. Elementy stosowane są również jako element estetycznego wykończenia komina. W ofercie 

posiadamy szeroką gamę różnego typu daszków i osłon kominowych do każdego rozwiązania. 

CZAPKA KOMINOWA  montowana jest na zakończeniu przewodu kominowego jako zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem 

warunków atmosferycznych, przede wszystkim wilgoci i ujemnych temperatur. Oprócz walorów praktycznych nadaje także kominowi 

estetycznego i estetycznego wykończenia.  Można ją stosować w wersji pełnej do całkowitego zaślepienia nieużywanego przewodu lub 

w wersji  z wyciętym otworem na kanał spalinowy lub wentylacyjny. Dzięki wykonaniu z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej odpornej 

na warunki atmosferyczne jest o wiele trwalszym rozwiązaniem w porównaniu do wersji betonowej.  Przede wszystkim w  ceglanych 

zwieńczeniach kominów i betonowych czapkach kominowych występuje bardzo duże zagrożenie wnikania wody w szczeliny, co powoduje 

drążenie większych szczelin, a przy ujemnych temperaturach zamarzanie jej wewnątrz powoli doprowadzając do rozszczelnień i pęknięć

PRODUKTY
zakończenia kominowe i wentylacyjne

GRUBOŚĆ: 0,6 mm ; 1,0 mm

WYMIARY: 

element wykonywany pod 

indywidualny wymiar

                

WENTYLACYJNEGO:

stal  kwasoodporna  gat.  1.4301                                                                               

stal kwasoodporna gat. 1.4404  

ocynk

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

stal  kwasoodporna  gat.  1.4404                                         

stal żaroodporna gat. 1.4828

KORZYŚCI
ochrona przed opadami atmosferycznymi i mrozem, zabezpieczenie przed ptakami,
estetyczny wygląd

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,6  mm;  1.0  mm                          

WYMIARY: element wykonywany pod 

indywidualny wymiar

MOŻLIWE WERSJE: daszek okrągły, fala, 

stożkowy, stożkowy z odbiciem, z osłoną 

ochronną przed ptakami,  z podstawą koła, 

owalu, kwadratu, prostokąta

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:             

stal kwasoodporna gat. 1.4404                       

WENTYLACYJNEGO:  

stal  kwasoodporna gat.  1.4301                                                                                                 

stal kwasoodporna gat. 1.4404

ocynk

WERSJE: 

pełna   z otworem                



WYWIETRZAK  CYLINDRYCZNY  to klasyczna nasada kominowa chroniąca przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. Stosuje się ją na 

przewody wentylacyjne oraz spalinowe gazowe.

DEFLEKTOR TYPU H zabezpiecza wylot wkładu kominowego lub wentylacyjnego przed opadami atmosferycznymi i niekorzystnym 

działaniem wiatru. Wytwarza korzystny układ ciśnienia sprzyjający ruchowi powietrza w przewodzie kominowym (zmienia energie wiatru 

na podciśnienie). Usprawnia ciąg kominowy. Odpowiedni do montażu na wylotach wentylacyjnych i spalinowych gazowych z pieców 

atmosferycznych.

PRODUKTY
zakończenia kominowe i wentylacyjne

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO:                

(gaz): stal kwasoodporna gat. 1.4404

WENTYLACYJNEGO:

stal kwasoodporna gat. 1.4404

stal  kwasoodporna  gat.  1.4301                                                                                                                                   

ocynk

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,6  mm;  1.0  mm                          

WYMIARY: od Ø 100 do Ø 600

IDEALNE ZASTOSOWANIE:

• dla wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

• przy braku ustabilizowanego ciągu 

kominowego lub gdy jest on zbyt mały,

• w przypadkach silnych i częstych wiatrach,

• w sytuacji niekorzystnego usytuowania terenu

MATERIAŁ DLA PRZEWODU SPALINOWEGO: 

(gaz): stal kwasoodporna gat. 1.4404

WENTYLACYJNEGO:                      

stal  kwasoodporna  gat.  1.4301                                                                                                               

stal kwasoodporna gat. 1.4404    

ocynk                

GRUBOŚĆ BLACHY:                                                               

0,6 mm                                                                   

WYMIARY: 

Ø 120, Ø 130, Ø 150 (możliwość wykonania  innych 

średnic)

KORZYŚCI
ochrona przed opadami atmosferycznymi, stabilny ciąg kominowy, estetyczny wygląd



USŁUGA PRODUKCJA I MONTAŻ obejmuje kompleksową obsługę od wykonania ekspertyzy – diagnozy problemu wraz z wykonaniem 

szczegółowych pomiarów - po jego rozwiązanie, czyli produkcję właściwego rozwiązania wraz z  jego montażem. W taki sposób wykonujemy:

USŁUGA KAMEROWANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WENTYLACYJNYCH to wykonanie przeglądu kominowego i wentylacyjnego za 

pomocą specjalistycznej kamery inspekcyjnej Wöhler VIS 350. Dzięki tej usłudze można wykryć precyzyjnie miejsca ubytków w przewodzie 

kominowym, zbadać drożność i przebieg przewodu kominowego, sprawdzić wizualnie stan przewodów kominowych. 

USŁUGA MECHANICZNEGO CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH wykonywana jest za pomocą nowoczesnego urządzenia czyszczącego  

Wöhler, który pozwala czyścić komin od dołu bez spadku wydajności. Metoda ta pozwala oczyścić bardzo dokładnie przewód kominowy 

oraz pozbyć się miejscowych zatorów spowodowanych przez sadzę szklistą lub mazistą, które nie są możliwe do usunięcia w tradycyjnym 

czyszczeniu.

USŁUGI

KORZYŚCI
kompleksowo rozwiązany problem, dokładne wykonanie, oszczędność czasu i pieniędzy

• systemy kominowe                 

• kominy zewnętrzne                 

• systemy wentylacyjne

• zakończenia kominowe (stałe przedłużenia, daszki, czapki itp.)

• osłony kominowe przed ptakami

• nietypowe elementy



NASZE REALIZACJE



HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków

NIP: 5771983960  REGON: 368589111 www.henitom.com

info@henitom.com

+48 34 314 86 79 

+48 502 319 948

PRODUCENT:

Doświadczenie. Elastyczność. Solidność.
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