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Inwestujemy 
w rozwój

Oddaję do Państwa dyspozycji pierwsze wydanie magazynu 
„Mówimy o Kominach”. Nasza branża dynamicznie się rozwija, 
dlatego chcemy cyklicznie przygotowywać zestawienia nowości, 
informacji, poruszać ważne tematy i na bieżąco raportować o tym, 
co dzieje się na rynku. Motywacją do powstania tego pisma był 
świętowany w tym roku jubileusz 25-lecia naszej działalności 
oraz zmiana siedziby. 

Po czterech latach, od rozpoczęcia budowy, przenieśliśmy się 
w nowe miejsce i zyskaliśmy lepsze warunki do produkcji i pracy.  
Zaczynaliśmy w 1993 roku od małej hali, a dziś mamy do 
dyspozycji nowoczesny park technologiczny i ponad 16 tys.m² 
powierzchni produkcyjnej! Nie byłoby to możliwe bez zgranego 
teamu, który razem może przenosić góry. Cieszy nas, że nasi 
klienci doceniają to zaangażowanie i obdarzają nas zaufaniem już 
ponad dwie dekady. Z satysfakcją i nieskrywaną radością dzielimy 
się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem i tym, co mamy 
najlepsze, czyli sprawdzonymi kominami ze stali! Ręczymy za ich 
sprawne działanie, dlatego z okazji jubileuszu przedłużamy 
gwarancje na wybrane systemy kominowe z 20 do 25 lat! 
O szczegółach przeczytacie Państwo w tym numerze.

Chcemy, byście poznali bliżej członków naszej załogi, dlatego 
prezentujemy sylwetki pracowników, którzy zwykle nie są na 
pierwszym froncie, zaczynając od tych związanych z MK od ponad 
20 lat.

Z tego numeru dowiecie się także m.in. o jedynym, dopuszczo-
nym w polskim prawie kominie z polipropylenu – instalacja 
MK Hybryd, jaka jest przewaga kominów stalowych nad 
ceramicznymi oraz czy warto stosować parasole do kotłów 
kondensacyjnych.

Życzę inspirującej lektury
Kinga Pachnik
Managing Director
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Instalacja 
MK Hybryd

W związku z rozpowszechnieniem się kotłów kondensacyjnych 
(stosunkowo tanie paliwo, bezobsługowe, wydajne) wprowadzamy 
do krajowej oferty alternatywny, certyfikowany system Apollo PP, 
znany na rynkach europejskich – wkład kominowy z polipropylenu 
przeznaczony do kotłów kondensacyjnych na gaz i olej, do pracy na 
mokro w nadciśnieniu do 200Pa oraz maksymalnej temperaturze 
120°C. Dzięki uszczelkom uzyskujemy szczelność systemu na 
wydostawanie się kondensatu. Zapewniamy jego bezawaryjną 
pracę wyłącznie w instalacji MK Hybryd (stalowy system MKPS 
Invest – klasa niepalności A i system z polipropylenu Apollo 
PP/Apollo PP Flex), która nakazuje i wymaga zastosowania jako 
przyłącza do kotła wyłącznie elementów kominowych ze stali 
i gwarantuje ich niepalność, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

Udzielamy 10-letniej gwarancji na instalację MK Hybryd z kotłami 
kondensacyjnymi. 

Prosimy mieć jednak na uwadze, ze istnieją różne interpretacje 
prawa dotyczące stosowania polipropylenu w instalacjach 
kominowych w Polsce. Niektóre z nich sugerują możliwość 
stosowania elementów z PP w instalacjach kominowych 
w szachcie. Rekomendujemy zasugerowanie kupującemu, by przed 
podjęciem decyzji o montażu komina z PP zapoznał się z treścią 
przepisów lub skonsultował z jednostkami uprawnionymi do 
dopuszczenia komina do eksploatacji. Ze względu na różnią 
interpretację przepisów, nie ponosimy odpowiedzialności za odbiór 

Już wkrótce 
katalog inwestycyjny

W katalogu znajdą się systemy kominowe, które mają zastosowanie 
w przemyśle oraz systemy zbiorcze do budownictwa wielo-
rodzinnego i budynków użyteczności publicznej.

Między innymi systemy do agregatów i jednostek kogeneracyjnych, 
kaskady jednościenne.

W katalogu znajdą sie elementy kominowe do średnicy 1000, 
z uwzględnieniem specjalnych elementów inwestycyjnych.

W sprawie ofert i obliczeń prosimy o kontakt z działami inwestycji:

Dział inwestycji Agregatowych

Dział inwestycji (kaskady, LAS, 3CEp)

Dane kontaktowe osób z działu inwestycji (dostępne w magazynie 
na stronie 13)

techniczny komina z elementami PP i zalecamy stosowanie stali, 
jako rozwiązania niepalnego i zgodnego z przepisami, również 
w szachcie kominowym. 

Obowiązujące przepisy: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z późniejszych zmian (Dz.U. 2015 poz. 
1422 z dnia 18 września 2015 r. Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia oraz nowelizację Dz.U. 
2017 poz. 2285 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
zamieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Par 266 ust. 1-3

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane 
z wyrobów niepalnych.

2. Przewodu lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych 
powinny spełniać określone w Polskiej Normie dotyczącej badań 
ogniowych małych kominów.

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, 
z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-
wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowanej. 



ź Instalacja MK HYBRYD to połączenie stalowego systemu MKPSI (przyłącze) 
i polipropylenowego systemu APOLLO PP lub APOLLO PP FLEX (sztywny lub 
elastyczny, polipropylenowy wkład kominowy w szachcie murowanym)

ź System APOLLO PP jest kompatybilny ze stalowymi systemami MK  
ź Na połączeniu systemów MKPSI i APOLLO PP stosujemy uszczelkę Connect, 

która wchodzi w skład podpory do kolana PLKK
ź Instalacja MK HYBRYD posiada stalowe zakończenie komina, odporne na 

promienie UV 
ź 10 lat gwarancji producenta na całość instalacji

www.mkzary.pl

System z polipropylenu 
Apollo PP lub Apollo PP Flex

+
System stalowy MKPS Invest

Instalacja MK HYBRYD
STAL + POLIPROPYLEN

Nowe rozwiązanie do kotłów kondensacyjnych
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wentylacji 
MKD AIR

Nowy adres 
MK Systemy kominowe

Z dniem 1 października 2018 roku nasza firma oficjalnie zmieniła adres 
MK Sp. z o.o., Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary 

ź Inne dane firmy pozostają bez zmian. 

ź Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych 
do nas dokumentach, wystawianych fakturach oraz o przesyłanie 
korespondencji już na nowy adres.

ź Prosimy również o przekazanie informacji o zmianie adresu do 
odpowiednich działów w Państwa firmach i o aktualizację danych 
w bazach informacyjnych.

Komin do wentylacji w najlepszej cenie. 
Zewnętrzna wentylacja do twojego domu.

System dwuścienny izolowany stosowany jako samodzielny komin 
do wentylacji grawitacyjnej. Może być prowadzony zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku w dowolnym miejscu 
w obiekcie, gdyż montowany jest do ściany.

Właściwości systemu MKD AIR

Wentylacja v

Materiał rdzenia ocynk

Grubość materiału rdzenia 0,5 mm

Izolacja wełna mineralna

Grubość izolacji 30 mm

Rodzaj pracy podciśnienie

Klasa szczelności A

Krajowa Deklaracja 
Właściwości Użytkowych

Nr 02/2018 MKD AIR

Charakterystyka systemu MKD AIR
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Dobór komina jeszcze 
nigdy nie był taki prosty

Największy w Polsce producent systemów odprowadzania spalin – MK Żary – wprowadził 
nową wersję narzędzia do konfiguracji systemów kominowych. MKing2 rewolucjonizuje zakupy 
i skraca czas doboru komina, z nawet kilku dni do 2-3 minut!

Program dostępny online (http://mkking.mkzary.eu) powstał 
specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy w hurtowniach 
instalacyjnych, specjalistycznych punktach sprzedaży kominów, 
a także firmach wykonawczych.

Jak działa MK King?
Po wprowadzeniu danych do logowania ukazuje się prosty 
i przejrzysty interfejs. Na tym etapie wybieramy rodzaj urządzenia, 
z którym będzie pracować system kominowy spośród kotłów 
atmosferycznych na gaz, olej, drewno, pellet, kotłów 
kondensacyjnych dużych, średnich i małych mocy oraz kotłów na 
paliwo stałe – węgiel i ekogroszek.

Do wyboru jest także tryb profesjonalny, w którym można 
wykonać wszystkie konfiguracje ręcznie. Jeżeli jednak zdecydujemy 
się na krótszą drogę – po wprowadzeniu zaledwie kilku parametrów 
otrzymujemy gotową ofertę.

W kolejnych krokach musimy tylko podać Typ instalacji: czy komin 
jest prowadzony w szachcie czy na zewnątrz budynku (jedno-
ścienny czy izolowany). Jeżeli zdecydowaliśmy się na wybór komina 
w szachcie, musimy odpowiedzieć na pytanie czy komin jest 
prowadzony prosto czy z uskokiem.

System kominowy skom-
pletowany w kilka minut

Następnie system prosi o podanie wysokości i średnicy komina 
oraz długości i średnicy czopucha.

Po wpisaniu tych danych program generuje odpowiednie dla nas 
rozwiązanie, zawierające wszystkie niezbędne elementy kon-
strukcyjne, w tym płyty dachowe, uszczelki czy obejmy 
łączące.

Przy każdym z nich podana jest cena katalogowa. Ponadto 
otrzymujemy wizualizację systemu wraz z kompleksowym opisem 
rozwiązania i jego wszystkimi właściwościami, takimi jak m.in.: 
odporność korozyjna, materiał rdzenia, maksymalna temperatura 
pracy oraz certyfikaty i gwarancje, które  można dodatkowo pobrać 
w formacie PDF.  Istnieje możliwość wygenerowania oferty 
i przesłania jej do klienta.

- To jedyne tego rodzaju narzędzie w branży. Jego niebywałym 
atutem jest prosta obsługa i skupienie wszystkich produktów 
w jednym, bardzo przyjaznym miejscu. Nasi partnerzy cenią sobie 
czas, jaki zyskali dzięki MKing2. Wcześniej ręczna konfiguracja była 
bardzo pracochłonna i obarczona sporym ryzykiem, że któryś 
z elementów nie zostanie uwzględniony w kalkulacji. W przypadku 
tego systemu minimalizujemy możliwość wystąpienia błędów. 
Klient otrzymuje jasną i graficzną ofertę – mówi Kamil Hałada, 
regionalny kierownik sprzedaży, wdrażający system MKing2 - 
System zostanie niebawem uzupełniony o możliwość składania 
zamówień, sprawdzania dostępności towaru i etapów realizacji. 
Będzie to wówczas prawdziwy kombajn usprawniający sprzedaż – 
dodaje.
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25 lat gwarancji na 
systemy kominowe

Obchodzimy w tym roku jubileusz 25-lecia. Nasze kominy ze stali szlachetnych obecne są na 
polskim rynku od 1993 roku i do dzisiaj funkcjonują bezawaryjnie. Dlatego też w 25. rocznicę 
rozpoczęcia działalności postanowiliśmy udzielić 25-letniej gwarancji.

Kominy MK wykonywane są z najwyższej jakości stali przy użyciu nowoczesnego parku maszynowego. Każdy z produktów sygnowanych 
znakiem MK przechodzi szereg badań laboratoryjnych oraz spełnia surowe wymogi UE.

Jesteśmy pewni naszych systemów do tego stopnia, że zgodnie z niepisaną tradycją po raz kolejny przedłużamy okres gwarancji z okazji 
jubileuszu. Z okazji 25-lecia dajemy 25 lat gwarancji na:

ź MKS Premium do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie 
pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się 
kondensatu tzw. pracy na sucho

ź MKS Standard i Invest do paliw: gaz, olej, pod warunkiem pracy nie związanej ze 
skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho

ź  MKS POWER do paliw: gaz, olej

ź MKKS Standard do paliw: gaz, olej

ź MKKS Standard Invest do paliw: gaz, olej

ź MKPS Premium  do paliw: gaz, olej

ź MKPS Premium Invest do paliw: gaz ,olej

ź MKD Standard do paliw: gaz, olej, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem 
się kondensatu tzw. pracy na sucho

ź MKD Premium do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie 
pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się 
kondensatu tzw. pracy na sucho

ź MKD POWER do paliw: gaz, olej

ź MKKD Standard do paliw: gaz, olej

8
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ź MKSZI Invest i Invest Owal do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie 
pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się 
kondensatu tzw. pracy na sucho

ź 30MKDZ Premium do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie 
pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się 
kondensatu tzw. pracy na sucho

ź ZEN do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi 
drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy 
na sucho

Najważniejsze fakty
W 2000 roku powstało nowoczesne centrum laserowego wycinania 
elementów. Wdrożono także System Zarządzania Jakością ISO EN 
9001 oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO EN 14001. 
W 2010 roku wprowadzono system ERP. W tym czasie przejęto 
także firmę córkę: MK Schornstein, zmieniono nazwę spółki na MK 
Deutschland. W maju 2012 r. nasza firma połączyła się z grupą 
Joncoux z Francji. Przystąpienie do zagranicznej spółki zwiększyło 
naszą konkurencyjność na rynku europejskim. Zyskaliśmy dostęp do 
jeszcze bardziej nowoczesnych technologii oraz doświadczeń 
innych firm zrzeszonych w grupie. Wspólne negocjacje cen 
surowców czy możliwość testowania wszystkich systemów we 
własnych laboratoriach szybko  zaowocowały wprowadzeniem na 
rynek nowych rozwiązań i technologii. Wśród nich znalazły się m.in. 
Flex,  Flex x2 czy MKS Power. 

Tony stali
Skalę działań całej grupy najlepiej obrazuje imponująca ilość 
wykorzystanej blachy rocznie. Mowa tu o 5700 tonach, z czego 
ponad 4000 stanowi stal szlachetna, co czyni grupę jednym 
z największych przetwórców stali w branży kominowej. Aktualnie 
posiadamy aż sześć zakładów produkcyjnych: trzy we Francji, Belgii, 

Nowa siedziba
Ten rok jest dla nas szczególny, nie tylko z uwagi na jubileusz, ale 
także przeprowadzkę do nowej siedziby. To blisko 17 tys. m² i aż 
o 9 tys. m² więcej niż w poprzedniej lokalizacji. Zwiększyła się także 
powierzchnia produkcyjna z 4,5 tys. m² do ponad 16 tys. m², 
a biurowa z 860 m² do ponad 1000 m². Nowoczesny park 
maszynowy zapewnia ciągłość produkcji. Każdego dnia 
produkujemy aż 5500 elementów standardowych. Oferujemy 
zarówno rozwiązania do przemysłu, jak i budownictwa 
mieszkaniowego.  Dzięki skupieniu całej struktury firmy w jednym 
miejscu możemy  zagwarantować jeszcze efektywniejszą logistykę. 

we Włoszech i w Polsce. W zakładzie w Żarach prężnie funkcjonuje 
także dziale usług, w którym oferujemy cięcie laserowe blach 
płaskich, rur i profili zamkniętych, w gotowych elementach 
z pomiarem DetectLine, spawanie metodami TIG, MIG, trawienie 
elementów i wiele innych w zakresie obróbki stali.

Nie zwalniamy tempa. W 2017 roku znaleźliśmy się w gronie 
najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju.  
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Niezawodni jak stal! 

Rafał Miłkowski

Robert Machynia
O ludziach pracujących w naszej firmie mówimy, że są niezawodni 
jak stal. Bo jak inaczej powiedzieć o kimś, kto z pasją 
i zaangażowaniem pracuje w jednym miejscu kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat. Są też tacy, którzy są w MK praktycznie od początku. 
A wśród nich jest Robert Machynia, który związał się z naszą firmą 
23 lata temu. Jego zawodowa droga może być inspiracją dla wielu 
osób zaczynających dopiero swoją przygodę z branżą. W 1995 roku 
Robert trafił do działu produkcji, skąd rozpoczął drogę zawodowych 
awansów, by w 2005 zacząć pracę w dziale Kontroli Jakości. 
Doświadczenie, które zdobył, zaowocowało stanowiskiem kierownika 
tego działu, które objął w 2010 roku. Nie spoczął jednak na laurach 
i równocześnie rozwijał się w kierunku kontroli jakości, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 6 lat łączy dwie ważne dla firmy 
funkcje, Kierownika ds. Kontroli Jakości oraz Specjalisty ds. BHP. To 
on inicjuje wdrażanie nowych procedur związanych z jakością 
i bezpieczeństwem w firmie. Miał swój ogromny udział we wdrożeniu 
norm ISO 9001:2015 oraz 1401:2015 Prywatnie szczęśliwy mąż 
i ojciec Jego pasją są książki, podróże i wędkowanie.

Od 23 lat jest z nami Rafał Miłkowski - dla nas 'Carlos'. Swoją 
przygodę w MK zaczynał od najprostszych rzeczy na produkcji. Dziś, 
od 8 lat, jest mistrzem zmiany. - W ciągu 23 lat poznałem każdy 
element naszej produkcji. Wiedza, jaką posiadam i dobre stosunki 
z całą naszą ekipą sprawiają, że w pracy czuję się po prostu dobrze. 
Dbam o realizację i terminowość zamówień, nadzoruję nietypowe 
zlecenia. Niektórzy mnie pytają, dlaczego jestem w tej firmie od tylu 
lat? Odpowiedź jest prosta - lubię swoją pracę, wciąż się rozwijam, 
uczę innych, ale również i siebie, spełniam się zawodowo – mówi  
z uśmiechem. Prywatnie Rafał to mąż, ojciec dwójki dzieci, pasjonat 
podróży i motoryzacji, a zwłaszcza amerykańskich samochodów. 
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Poznajmy się
REGION 1
Robert Lutowski
mobile: +48 735 208 560
fax: + 48 68 458 19 14
e-mail: robert.lutowski@mkzary.pl

REGION 2
Kamil Grypczyński
mobile: +48 662 040 920
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: kamil.grypczynski@mkzary.pl

REGION 3
Mariusz Ozga
mobile: +48 698 673 881
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: mariusz.ozga@mkzary.pl

REGION 4
Arkadiusz Karos
mobile: +48 501 418 294
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: arkadiusz.karos@mkzary.pl

REGION 5
Adam Rogowski
mobile: +48 791 020 909
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: adam.rogowski@mkzary.pl

REGION 6
Radosław Czapka
mobile: +48 784 984 832
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: radoslaw.czapka@mkzary.pl

REGION 7
Kamil Hałada
mobile: +48 501 418 172
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: kamil.halada@mkzary.pl

REGION 8
Marcin Walencik
mobile: +48 517 380 004
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: marcin.walencik@mkzary.pl

Dział inwestycji 
kaskady, LAS, 3CEp
Dział inwestycji, kaskady, LAS, 3CEp

REGION 1, 2, 3, 4, 8
Radosław Szabłowski
mobile: +48 501 418 174
e-mail: radoslaw.szablowski@mkzary.pl

REGION 5, 6, 7
Marek Lis
tel. +48 68 458 19 58
mobile: +48 664 064 158
e-mail: marek.lis@mkzary.pl

Regionalni kierownicy sprzedaży

Dział inwestycji agregatowych

Paweł Kępiński
Project Manager
tel. +48 68 458 19 30
kom. +48 501 418 944
e-mail: pawel.kepinski@mkzary.pl
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Po
rad

nik Przewaga kominów ze stali 
nierdzewnej nad ceramicznymi

Przez wiele lat na polskim rynku dominowały kominy wykonywane 
z cegły. Ta pozornie tania technologia niosła za sobą dodatkowe 
koszty, m.in.: wynajęcia doświadczonego, godnego zaufania 
kominiarza oraz, niestety nieprzewidywalnych, wielokrotnych 
napraw. Co więcej, aby komin z cegły był bezpieczny, musiał być 
zaprojektowany jako konstrukcja jednorodna i samodzielna, co 
należało bezwzględnie wziąć pod uwagę już na etapie 
projektowania domu. Ponadto nowoczesne kotły kondensacyjne 
wymagają szczelnej instalacji kominowej, a kominy z cegły nie są 
odporne na kondensat. 

Awaryjność kominów ceglanych, brak poczucia bezpieczeństwa 
oraz konieczność uwzględnienia ich w projekcie domu sprawiły, że 
aktualnie są one wypierane przez nowoczesne systemy kominowe. 
Tutaj do wyboru są rozwiązania z ceramiki bądź stali. Kominy 
ceramiczne znajdą zastosowanie głównie w nowym budow-
nictwie,  a kominy stalowe także przy renowacjach. 

Przegląd rynku

Utarło się przekonanie, że kominy stalowe 
i ceramiczne mają porównywalne walory 
użytkowe. Nic bardziej mylnego. Oczywistą 
przewagą  kominów ze stali kwasoodpornej 
jest sposób ich wykonania, a także waga. 
Warto przypomnieć, czym jeszcze się różnią.

Kominy stalowe produkowane są do wszystkich rodzajów kotłów:  
kondensacyjnych na gaz, olej, do kotłów na drewno pellet, węgiel, 
ekogroszek, do agregatów prądotwórczych, jednostek kogeneracyj-
nych, do wentylacji. W naszej ofercie znajdują się systemy 
jednościenne (wkłady kominowe), systemy powietrzno-spalinowe, 
systemy dwuścienne, izolowane, systemy trójścienne, systemy 
elastyczne, przyłącza do kominków.

Do jakiego rodzaju paliw 
nadają się kominy stalowe? 

MKD ZEN
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Komin stalowy jest bardziej wytrzymały od komina ceramicznego 
i pod wieloma względami cechuje się lepszymi parametrami:

ź Komin stalowy dla paliw stałych jest odporny na pożar sadzy, 
w tych warunkach kominy ceramiczne mogą pękać.

ź Komin stalowy szybciej się rozgrzewa, co powoduje szybsze 
wytworzenie optymalnego ciągu kominowego i np. dla wkładów 
kominkowych nie następuje uchodzenie dymu do pomieszczenia, 
w przypadku otwarcia drzwiczek, w pierwszym etapie rozpalania.

ź Komin stalowy cechuje się większą odpornością mechaniczną.

ź Wkłady kominowe stosowane są jako ochrona murowanych 
kominów przed zawilgoceniem.

ź Stalowe systemy kominowe są wykonane w małych średnicach 
(od 60 mm) i z cienkich blach, co powoduje, że zajmują dużo 
mniej miejsca.

ź Kominy stalowe są lżejsze w porównaniu z kominami 
ceramicznymi, dla których należy przewidzieć odpowiednie 
obciążenie dla stropu lub fundamentu.

ź Kominy stalowe izolowane posiadają swoje katalogowe 
rozwiązania mocowań, dzięki którym można je zamontować do 
elewacji budynku, bez konieczności budowy fundamentu.

ź Decyzję o budowie komina ceramicznego należy podjąć już na 
etapie projektu i jest to zdecydowanie najdroższe dostępne na 
rynku rozwiązanie. Najtańszym rozwiązaniem jest komin 
stalowy, choć należy mieć na uwadze, że konkretne rozwiązania 
techniczne wynikające z podłączanych urządzeń różnią się od 
siebie znacząco i wpływają na ostateczną cenę.

Porównanie kominów ze stali 
nierdzewnej z ceramicznymi

Doradztwo to podstawa – 
jak dobrać odpowiedni system dymowy, spalinowy lub 
powietrzno-spalinowy do swoich potrzeb? 
Źle dobrany system kominowy jest główną przyczyną pożarów 
i zaczadzeń od urządzeń grzewczych. Podstawowa zasada mówi, że 
wybieramy zawsze komin do urządzenia grzewczego, nigdy na 
odwrót. Najistotniejszym parametrem przy wyborze systemu 
kominowego jest dobór jego odpowiedniej średnicy i przebiegu. Są 
to parametry, które wpływają na prawidłową pracę urządzenia 
grzewczego. W związku z faktem, iż np. systemy powietrzno-
spalinowe pracują w nadciśnieniu, o ich średnicy decyduje głównie 
spręż wentylatora, w jaki jest wyposażony dany kocioł. Im wyższy 
komin tym średnica większa, w przeciwieństwie do kominów dla 
starych urządzeń z otwartą komorą spalania, w których im komin 
był wyższy, tym można było zastosować mniejszą średnicę 
(w stosunku do wyjścia spalinowego z kotła). 

Godne zaufania klientów są wyłącznie renomowane firmy oferujące 
produkty z certyfikatem CE lub aprobatą techniczną. Warto zwrócić 
uwagę kupującemu, by prześledził referencje, którymi może się 
poszczycić marka. Sprawdził, jakie ma opinie produkt, którego 
zakup rozważa. 

MKS

MKD
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Jak zakończyć komin do kotła 
kondensacyjnego? 
Parasol do kotła kondensacyjnego – czy stosować?

Do naszych ekspertów każdego dnia spływają pytania. Postanowiliśmy odpowiadać na te, które 
nurtują Was najczęściej. 

Py
tan
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Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie kominów lub pragniesz podzielić się z nami swoim 
doświadczeniami zawodowymi zachęcamy do kontaktu pod adresem: mowimyokominach@mkzary.pl 

mowimyokominach@mkzary.pl

Zalecane zakończenie komina do kotłów kondensacyjnych:
1. Płyta dachowa DHS z przewietrzeniem
2. Płyta dachowa Kombi (bez parasola)

Czy stosowanie parasoli (nasady na końcu komina zabez-
pieczającej przed opadami atmosferycznymi) do kotłów 
kondensacyjnych jest potrzebne?

Nie zalecamy stosowania parasoli do kotłów kondensacyjnych. Kotły 

kondensacyjne mają tak zaprojektowany wymiennik, aby poprzez 

niską temperaturę pracy i zachodzący proces kondensacji pary 

wodnej zawartej w spalinach (czyli odzyskiwaniu dodatkowego 

ciepła ze spalin) uzyskiwać wysoką sprawność. Temperatura spalin 

z kotła kondensacyjnego może wynosić zaledwie 35°C. Dzięki temu 

kocioł uzyskuje nawet do 11% większą sprawność od tradycyjnego 

kotła gazowego. Proces kondensacji rozpoczyna się w dwóch 

miejscach: na wymienniku,  w miejscu wejścia do kotła  czynnika 

grzewczego (wody) z instalacji ogrzewania a oraz w kominie przy 

ujściu spalin do atmosfery, gdzie występuje przechłodzenie spalin. 

W okresie zimy, przy dużych spadkach temperatur poniżej 0°C, 

skroplona para wodna pod czapą parasola zamarza, ponieważ niska 

temperatura spalin nie jest w stanie dostatecznie jej rozgrzać. 

Doprowadza to do oblodzenia końcówki komina (tworząc tzw. korek 

lodowy), co ostatecznie kończy się awaryjnym zatrzymaniem pracy 

kotła. Należy pamiętać, że kotły kondensacyjne przystosowane są 

do odbierania i odprowadzania kondensatu spływającego z komina 

poprzez króciec i syfon umieszczony w ich konstrukcji.

W związku z powyższym nie ma zagrożenia, że opady, które dostają 

się do instalacji kominowej uszkodzą kocioł kondensacyjny.





Zdobywca Złotego Instalatora 
dla Najlepszych 

Izolowany, dwuścienny system do agregatorów prądotwórczych, 
silników spalinowych i turbin. 
Stożkowe, szczelne połączenia bez uszczelek.

System Stożkowy 

MKD POWER 


