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Notesy instalatora 
– nowa edycja!

Dobrze znane i cenione przez naszych klientów notesy 
powracają w nowej odsłonie. Znajdziecie w nich Państwo 
zaktualizowane o nowe kotły tabele z maksymalnymi 
długościami kominów oraz aktualną tabelę adapterów do 
kotłów. Obliczyliśmy i sprawdziliśmy kon�guracje dla tych 
kotłów – łącznie wyszło ich ponad 3500! W nowym wydaniu 
pojawił się również kolejny producent kotłów i wyliczenia dla 
wszystkich jego modeli. 

Wartości w tabeli do szybkiego doboru średnicy komina do 
kotła kondensacyjnego są zmienne w zależności od wysokości 
komina i sposobu prowadzenia instalacji.

Dane w tabelach są zgodne z wytycznymi producentów 
kotłów. 



Rok wielkich zmian
Rok 2020 dla całego świata okazał się bardzo nieprzywidywalny. Konieczność szybkiej 
adaptacji do zmian, niepewność, strach o najbliższych towarzyszyły nam od wiosny, a wraz 
z kolejną falą pandemii powróciły ze wzmożoną siłą. Nie jest to łatwy okres dla nikogo z nas, 
dlatego tym bardziej poszukujemy wokół siebie dobrych informacji i jeszcze bardziej 
angażujemy się w dbanie o naszych pracowników, klientów, partnerów i środowisko. Nie 
przypuszczaliśmy jednak, jak bardzo ta strategia okaże się istotna w dzisiejszych realiach.

W MK nie zwalniamy tempa, zmiany, które rozpoczęły się przed pandemią nadal postępują 
i pchają nas w kierunku jeszcze lepszej jakości produktów i obsługi – w myśl �lozo�i CARE, 
która przyświeca wszystkim markom z naszej grupy Sphering. 

Wiele u nas nowości – nowe produkty, ulepszenia, zmiana identy�kacji wizualnej. Wszystko po 
to, by być dla Państwa jeszcze lepszymi partnerami. Zwłaszcza w tych nietypowych czasach. 

Zapraszam do lektury naszego nowego numeru magazynu. 

Życzę inspirującej lektury
Anna Rotkis-Dziadul
Dyrektor sprzedaży
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Kominki gazowe – rozwiązanie dla 
ceniących wygodę

Gas�re – nowy system do kominków  
i wkładów gazowych

WeLab. 
Mówimy: sprawdzam!

MKD Air – sprawna wentylacja 
grawitacyjna – czym jest i na 
co należy zwrócić uwagę?

10-11 Rodzina Apollo, czyli przegląd oferty 
systemów polipropylenowych

12-13 MK z nową identy�kacją wizualną 
i wizją na przyszłość

8-9 Przegląd stalowych systemów 
do kotłów kondensacyjnych 
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Kominki gazowe 
– rozwiązanie dla 
ceniących wygodę
Mimo zmieniających się trendów, pewne rzeczy pozostają stałe. Jedną z nich jest kominek we 
wnętrzu jako symbol domowego ciepła. Nowoczesne projekty domów bardzo często 
uwzględniają kominek właśnie jako dekorację, a nie główny element grzewczy. Choć widok 
ognia omiatającego szczapy drewna i charakterystyczne potrzaskiwanie spalanego 
materiału mają swój niepowtarzany urok, wielu projektantów decyduje się na zastąpienie 
tradycyjnych rozwiązań kominkami gazowymi. Mimo iż nie jest to nowe rozwiązanie na 
rynku, jego praktyczne zalety zdają się coraz częściej przemawiać do inwestorów, którzy 
ponad wszystko cenią sobie wygodę. 

Połączeniem waloru estetycznego i wymiaru praktycznego 
wydają się być właśnie takie kominki. Choć najczęściej ich 
design sprawia, że wyglądem przypominają najbardziej 
tradycyjne rozwiązania w swojej dziedzinie, są bardzo 
nowoczesnymi urządzeniami. Są zdolne ogrzać całe 
pomieszczenie, a przy tym wymagają minimalnej konserwacji. 

Wśród korzyści płynących z montażu kominków gazowych 
najczęściej wymienia się właśnie wygodę – takie rozwiązania 
są czyste, nie powoduje konieczności zakupu drewna i działa 
natychmiast po uruchomieniu. 

Dzięki prostej obsłudze – sprowadzającej się do włączenia 
oraz regulacji płomienia, wbudowanym termostatom i braku 
pozostałości po spalaniu, które należałoby sprzątnąć – jest to 
propozycja praktycznie dla każdego.

Oferta kominków gazowych jest przez ich producentów stale 
rozbudowywana – dostępne są rozwiązania o różnych 
wielkościach i kształtach, wolnostojące, do zabudowy. 
Kominek gazowy można zamontować wszędzie tam, gdzie da 
się zainstalować okablowanie, przewód gazowy i stalowy 
komin powietrzno-spalinowy, dostosowany do takich 
urządzeń. Z uwagi na konieczność przyłączenia gazu, montaż 
takiego rozwiązania zawsze powinien spoczywać na 
doświadczonych fachowcach. Mimo, że kominek gazowy nie 
wydziela dymu i nie pozostawia popiołu, emituje dwutlenek 
węgla i inne substancje, a zatem wymaga przyłączenia do 
systemu kominowego. I w tym zakresie  my także rozwijamy 
swoją ofertę. Najświeższym owocem naszej pracy jest nowy 
system do kominków gazowych – Gas�re. 

System Gas�re to powietrzno-spalinowy system kominowy 
przeznaczony do odprowadzania spalin z kominków 
gazowych. Elementy składają się z dwóch kanałów, 
z których wewnętrzny odprowadza spaliny do atmosfery, 
a zewnętrzny pobiera powietrze do spalania.

Dostępne średnice:  100-150 mm oraz  130-200 mm

Gas�re – nowy system 
do kominków i wkładów 
gazowych

System Gas�re to powietrzno-spalinowy system kominowy 
przeznaczony do odprowadzania spalin z kominków 
gazowych. Elementy składają się z dwóch kanałów, z których 
wewnętrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnętrzny 
pobiera powietrze do spalania.

 Dostępne średnice:
• 100-150 mm
• 130-200 mm

EN 14989-2-T450-N1-D-Vm-L20040-O50
EN 14989-2-T450-N1-D-Vm-L20050-O50

System Gas�re jest certy�kowany zgodnie z normą EN-14989-2. 
Gwarancja na system wynosi 25 lat. 
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Aby opracowywać jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania, stworzyliśmy we Francji 
własne laboratorium WeLab. W nowoczesnym centrum innowacji sprawdzamy, czy nasze 
systemy kominowe prawidłowo współpracują z urządzeniami oraz testujemy wydajność 
urządzeń we współpracy z kominami. Wykonujemy testy termiczne układów spalinowych 
i urządzeń grzewczych oraz testy szczelności. W wyniku procesu certy�kacji systemy 
kominowe uzyskują oznaczenie CE, co potwierdza ich zgodność z wymaganiami norm 
zharmonizowanych.

Tu jeszcze więcej 
Mówimy o Kominach

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube: 
kominymk. Cyklicznie pojawiają się na nim �lmy instruktażowe 
oraz przydatne materiały szkoleniowe. Staramy się reagować 
na bieżąco i przygotowywać wideo, które odpowiadają na 
tematy aktualnie nurtujące naszych partnerów. W ramach 
cyklu Mówimy o Kominach powstało kilka �lmów 
przygotowanych przez pracowników MK, m.in. o znakowaniu 
wyrobów kominowych, programie do ofertowania oraz 
poszczególnych systemach z naszej oferty. 

MKD Air Sprawna wentylacja 
grawitacyjna – czym jest i na 
co należy zwrócić uwagę?
Ten rodzaj wentylacji opiera się na wykorzystaniu zjawiska konwekcji, występującego 
naturalnie dzięki ruchowi powietrza wywołanemu różnicami jego gęstości i ciśnienia. 
Powietrze z wewnątrz budynku z uwagi na to, że ma wyższą temperaturę i jest rzadsze, chce 
ulecieć przez wentylację. Jednak aby pion wentylacyjny działał prawidłowo, musi być 
zapewniona możliwość dopływania do pomieszczenia powietrza chłodnego z zewnątrz.  
Zaciągane chłodne, gęstsze powietrze z zewnątrz umożliwia  „zużytemu” z wewnątrz 
wydostanie się przez kanały wentylacyjne. Aby było to możliwe, w domach montuje się 
pionowe kanały – kominy wentylacyjne, wewnątrz których powstaje ciąg kominowy. 

Co jest istotne w wyborze kanału wentylacyjnego?

Efektywność wymiany powietrza jest wprost proporcjonalna 
do wysokości kanału wentylacyjnego, nazywanego 
popularnie kominem wentylacyjnym. To dlatego największy 
problem z wentylacją mają pomieszczenia zlokalizowane na 
piętrze lub poddaszu. 

Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednią średnicę, 
a optymalnie jest, gdy mają przekrój okrągły, a nie 
kwadratowy, ponieważ wpływa to na zmniejszenie oporów 
przepływu.  W przypadku kanałów zewnętrznych, które często 
stosowane są w kamienicach i starszych budynkach  
zaadaptowanych na budynki wielorodzinne, bardzo istotna 
jest też odporność na warunki atmosferyczne. 

Kominy wentylacyjne muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed korozją, a to wiąże się z jakością wykonania i wyborem 
odpowiednich materiałów. Równie ważne jest zabezpieczenie 
całej instalacji przed opadami atmosferycznymi. Stosuje się 
w tym celu odpowiednie nasady na końcówce komina (które 
również zabezpieczają przed ciągiem wstecznym), a u jego 
podstawy należy zapewnić odwodnienie. W obliczu 
występujących w ostatnich latach coraz gwałtowniejszych 
i groźniejszych zjawisk takich jak silny wiatr, a nawet trąby 
powietrzne, ważne są też odpowiednie elementy mocujące, 
które zabezpieczają komin przed takimi sytuacjami.

Niemniej istotny jest również aspekt odpowiedniej izolacji. Aby 
system wentylacji grawitacyjnej był sprawny, musi być 
zachowany warunek różnicy temperatur. Dlatego zewnętrzny 
kanał wentylacyjny musi być odpowiednio odizolowany 
w całym przebiegu przewodu – to zapobiega osłabieniu 
ciągu lub nawet jego odwróceniu.

Nasze rozwiązanie na wentylację grawitacyjną: MKD Air

Dwuścienny izolowany system przeznaczony jako samodzielny 
komin do wentylacji grawitacyjnej. Może być prowadzony 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Z uwagi na sposób montażu 
może być umiejscowiony w dowolnej lokalizacji. 

Cechy:

ź okrągły przekrój

ź izolacja o grubości 30 mm

ź wykonany ze stali ocynkowanej

ź grubość ścianki 0,5 mm

ź system pracujący w podciśnieniu i na sucho

ź dwa lata gwarancji

  
Mówimy: sprawdzam!

Testy termiczne 
układów spalinowych

Testy termiczne
 urządzeń grzewczych Testy szczelności
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Mówimy: sprawdzam!

Testy termiczne 
układów spalinowych

Testy termiczne
 urządzeń grzewczych Testy szczelności
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Mocna reprezentacja: 
przegląd stalowych systemów 
do kotłów kondensacyjnych
Nasza oferta stalowych systemów do kotłów kondensacyj-
nych obejmuje następujące rozwiązania:

ź dwuścienny powietrzno-spalinowy system MPKS INVEST

ź jednościenny system stalowy MKKS INVEST

ź jednościenny elastyczny system MK FLEX

ź dwuścienny izolowany system MKKD

Oferta MKPS INVEST
To dwuścienny powietrzno-spalinowy system kominowy 
przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów kondensa-
cyjnych. Stosowany najczęściej jako przyłącze lub 
samodzielny komin. 

MKPS INVEST przeznaczony jest do pracy na mokro 
w nadciśnieniu do 200Pa oraz maksymalnej temperaturze 
120 stopni Celsjusza (uszczelki EPDM) lub 200 stopni 
Celsjusza  (w  przypadku zastosowania uszczelki silikonowej).

Oferta MKKS INVEST
Jednościenny system stosowany do kotłów wykorzystują-
cych zjawisko kondensacji pary wodnej powstającej 
podczas spalania (tzw. kotły kondensacyjne). Służy jako 
wkładka kominowa do tego rodzaju kotłów. Elementy 
systemu posiadają przetłoczenia pod uszczelki i są szczelne.

Występuje w wersjach Standard i Invest - przeznaczone 
do kotłów na gaz i olej. System może pracować na mokro, 
w temperaturze 120 stopni Celsjusza (uszczelki EPDM) lub 200 
stopni Celsjusza  (w  przypadku zastosowania uszczelki 
silikonowej).

Oferta MK FLEX
MK FLEX z klasą ciśnieniową P1 to system kominowy, który 
może być stosowany w szachtach posiadających uskoki lub 
nieregularne kształty. Zastosowanie specjalnych złączek 
sprawia, że nadaje się także do pracy na mokro.

Systemy MKPS, MKKS i MK Flex są stosowane w budo-
wnictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. W wielu 
rozwiązaniach łączą się  z innymi naszymi systemami np. 
izolowanym systemem MKKD:

Oferta MKKD
Dwuścienny system izolowany stosowany do kotłów 
kondensacyjnych. Komin MKKD wyprowadza się na 
zewnątrz, montując go przy ścianie. Posiada przetłoczenia 
pod uszczelki, a wszystkie elementy wewnętrzne tego 
systemu są szczelne. 

System może pracować na mokro, w temperaturze 
120 stopni Celsjusza (uszczelki EPDM) lub 200 stopni 
Celsjusza  (w  przypadku zastosowania uszczelki silikonowej) 

Przykład montażu systemu MKPS z MKKD, z zastosowaniem 
specjalnego kolana przejściowego, które pełni w kominie 
kilka funkcji (element przejściowy, rewizyjny i pobór 
powietrza do spalania).

Gwarancja na powyższe systemy wynosi 25 lat.
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Rodzina Apollo, czyli 
przegląd oferty systemów 
polipropylenowych

Nasza oferta systemów polipropylenowych obejmuje 
następujące rozwiązania: 

ź Jednościenny system Apollo PP

ź Jednościenny elastyczny system Apollo PP FLEX 

ź Powietrzno-spalinowy system Apollo PP PS

Apollo PP to jednościenny system przeznaczony do kotłów 
kondensacyjnych na gaz oraz olej, do pracy na mokro 
w nadciśnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze 
pracy 120 stopni Celsjusza. Rozwiązanie to jest dopełnieniem 
systemu powietrzno-spalinowego w odcinkach komina, 
gdzie nie potrzeba dodatkowego kanału powietrza. 

Apollo PP łączy się ze stalowym systemem powietrzno-
spalinowym MPKS Invest w efekcie tworząc instalację MK 
HYBRYD, a także z systemem powietrzno-spalinowym 
Apollo PP PS. 

Oferta APOLLO PP

Elementy składają się z rdzenia wykonanego z polipropylenu 
oraz metalowej rury zewnętrznej, malowanej na kolor biały. 

W  ofercie posiadamy pakiety i adaptery do wszystkich 
kotłów.

Rura systemu Apollo PP PS jest złożona w całość, gotowa do 
montażu. Uzbrojona w uszczelki, stabilne rdzenie oraz stałe 
wsporniki. W rurze znajdują się dwa wsporniki stabilizujące 
(stalowe) umieszczone w specjalnych przetłoczeniach, co 
uniemożliwia niekontrolowane wysunięcia rury rdzeniowej. 
System wyróżnia łatwość montażu, zwłaszcza w szachcie 
oraz możliwość łatwego przenoszenia rur.

Oferta APOLLO PP PS

• Pakiety występują w wersji „do szachtu” (PAK-S) i w wersji 
komina poziomego (przez ścianę) PAK-P

• P akiety dostępne są w wersji bez adaptera (tzw. 
uniwersalne, do których możemy dokupić dowolny 
adapter lub połączyć bezpośrednio z kotłem, które 
w tabeli  adapterów są oznaczone informacją 
„niewymagany” oraz  pakiety z wybranym adapterem

Pakiety Apollo PP PS:

Jednościenny elastyczny system z polipropylenu jest 
przeznaczony do kotłów kondensacyjnych na gaz i olej, do 
pracy na mokro w nadciśnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej 
temperaturze 120 stopni Celsjusza. 

Oferta Apollo PP FLEX

Systemy polipropylenowe Apollo łączą się ze stalowymi 
systemami MK w kon�guracji STAL+PP (instalacja MK Hybryd, 
w której na połączeniu stosujemy uszczelkę Connect), 
natomiast nie łączą się w kon�guracji PP+STAL z uwagi na 
inne wymiarowanie płaszcza. 

Możliwe kon�guracje 
systemów Apollo 
z systemami stalowymi

Rozbudowaliśmy ofertę na pakiety Apollo - nowością są 
pakiety do szachtu w kon�guracji średnic 60-100/60.

Wpakietach PP NOWE ZAKOŃCZENIE – płyta DHRSI 
z kołnierzem i stalowa rura zakończeniowa RPKZI.

Nowe zakończenie to trzy oddzielne elementy stalowe, które 
dają wiele możliwości dla Instalatora. W skład zakończenia 
wchodzi:

Rura zakończeniowa RPKZI:

ź rurę o długości L500 montujemy w ostatni element PP - 
w szczelną część kielichową rury PP

ź stalowa rura zakończeniowa daje nam możliwość większej 
tolerancji przy ewentualnym przycinaniu rury PP - bo 
przecież ma aż 0,5 m - jeśli instalacja wymaga przycięcia 
rury PP to wtedy mierzymy i ucinamy rurę PP od strony 
nominału zanim zamontujemy ją w szachcie

ź rurę RPKZI możemy wyprowadzić na pożądaną przez 
Instalatora wysokość (jest to ważne np. w przypadku kiedy 
mamy podejrzenie, że może występować podsysanie 
spalin i rurę spalinową trzeba wyprowadzić wyżej)

 Płyta DHRSI i kołnierz przeciwdeszczowy

ź na szacht kominowy zakładamy płytę dachową, 
a kołnierz przykręcamy do wcześniej zamontowanej rury 
zakończeniowej.

 Całość tworzy stalowe zakończenie instalacji, które jest 100% 
odporne na warunki atmosferyczne, w tym na promienio-
wanie UV.

Ze względu na różne interpretacje prawa dotyczące 
stosowania polipropylenu w instalacjach kominowych 
w Polsce, MK zaleca stosowanie stali w całej instalacji 
kominowej, jako rozwiązanie niepalne i bezsprzecznie zgodne 
z przepisami. Jednakże niektóre z interpretacji prawa sugerują 
możliwość stosowania elementów PP w instalacjach 
kominowych do kotłów kondensacyjnych.

Przed podjęciem decyzji o zakupie i montażu komina z PP 
prosimy o zapoznanie się z treścią przepisów lub 
skonsultowanie sie z jednostkami uprawnionymi do 
dopuszczenia komina do eksploatacji. Ze względu na różną 
wykładnię przepisów prawnych, �rma MK nie ponosi 
odpowiedzialności za odbiór techniczny komina z elementami 
PP.

Firma MK gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie instalacji 
MK Hybryd oraz instalacji w całości wykonanej z poli-
propylenu z kotłami kondensacyjnymi i udziela 10-letniej 
gwarancji.

Świadomy wybór

• Zarówno pakiety w szacht, jak i pakiety poziome 
występują w wersjach z trójnikiem, jak i kolanem 
podłączeniowym

• NOWOŚĆ - na Państwa prośbę została rozbudowana 
oferta na pakiety Apollo - nowością są pakiety do 
szachtu w kon�guracji średnic 60-100/60

NOWOŚĆ
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MK z nową identy�kacją 
wizualną i wizją 
na przyszłość

1312

W ubiegłym roku świętowaliśmy 100-lecie naszej wielkiej europejskiej rodziny, a także 
rozpoczęliśmy nowy rozdział w naszej historii. Fakt ten przypieczętowaliśmy całkowitą 
zmianą identy�kacji wizualnej wszystkich członków Grupy Sphering. MK zyskało nowe 
oblicze, ale za zmianami wizerunku podążają także inne.

Nowa nazwa grupy ma odzwierciedlać podejście jej 
członków do biznesu, podkreślać jej międzynarodowość 
i kojarzyć się z dynamizmem. Koncepcja pochodząca od 
słowa „sphere”, które oznacza obszar, krąg, kulę. Powstała 
specjalnie z myślą o rynku globalnym. Nowe logotypy marek 
wchodzących w skład Grupy odnoszą się kształtem właśnie 
do kuli. Razem jesteśmy spójni i stanowimy całość. 

Charakterystyczne dla nowego logo MK jest nowoczesne 
liternictwo i kształt ułożenia liter nawiązujący do dwóch 
półkul. Ich umiejscowienie nawiązuje do litery M. 
Przywrócono także dobrze znany i kojarzony z MK kolor 
niebieski.

„Sphere” znaczy globalny „Care” znaczy partnerstwo
Nowego wyrazu nabrała także �lozo�a Grupy Sphering, 
która zawiera się w słowie CARE i stanowi fundament 
naszych działań oraz relacji.

CARE wyraża wszystko to, czym kierujemy się od zawsze. Od 
zawsze dbamy o nasze relacje z Klientami, Pracownikami 
i Dostawcami. Oznacza to również dbałość o jakość 
i właściwości produktów, o bezpieczeństwo rozwiązań, 
o społeczeństwo i środowisko naturalne.

Przy każdej okazji podkreślamy, że naszą mocną stroną są 
ludzie, pracownicy �rmy, którzy kierują się konkretnymi 
zasadami i wartościami. To w wielu przypadkach osoby 
związane ze swoim miejscem pracy kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat. Przez cały ten czas kierują się dobrem 
klientów, jednocześnie dbając o relacje między sobą. Praca 
to dla nich pasja. 

Najważniejsze zasady
Zmiany zachodzące w Grupie – zarówno uwypuklenie 
wartości, jak i odświeżenie identy�kacji wizualnej – są 
wypadkową stałego rozwoju i kreowania innowacji. Nowy 
wizerunek pokazuje, że dla Sphering i jej członków 
najważniejsi są ludzie oraz jakość wykonywanych dla nich 
produktów i usług.
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do kuli. Razem jesteśmy spójni i stanowimy całość. 

Charakterystyczne dla nowego logo MK jest nowoczesne 
liternictwo i kształt ułożenia liter nawiązujący do dwóch 
półkul. Ich umiejscowienie nawiązuje do litery M. 
Przywrócono także dobrze znany i kojarzony z MK kolor 
niebieski.

„Sphere” znaczy globalny „Care” znaczy partnerstwo
Nowego wyrazu nabrała także �lozo�a Grupy Sphering, 
która zawiera się w słowie CARE i stanowi fundament 
naszych działań oraz relacji.

CARE wyraża wszystko to, czym kierujemy się od zawsze. Od 
zawsze dbamy o nasze relacje z Klientami, Pracownikami 
i Dostawcami. Oznacza to również dbałość o jakość 
i właściwości produktów, o bezpieczeństwo rozwiązań, 
o społeczeństwo i środowisko naturalne.

Przy każdej okazji podkreślamy, że naszą mocną stroną są 
ludzie, pracownicy �rmy, którzy kierują się konkretnymi 
zasadami i wartościami. To w wielu przypadkach osoby 
związane ze swoim miejscem pracy kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat. Przez cały ten czas kierują się dobrem 
klientów, jednocześnie dbając o relacje między sobą. Praca 
to dla nich pasja. 

Najważniejsze zasady
Zmiany zachodzące w Grupie – zarówno uwypuklenie 
wartości, jak i odświeżenie identy�kacji wizualnej – są 
wypadkową stałego rozwoju i kreowania innowacji. Nowy 
wizerunek pokazuje, że dla Sphering i jej członków 
najważniejsi są ludzie oraz jakość wykonywanych dla nich 
produktów i usług.
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MAGAZYN MK SYSTEMY KOMINOWE NR 3/2020
Notesy instalatora 
– nowa edycja!

Dobrze znane i cenione przez naszych klientów notesy 
powracają w nowej odsłonie. Znajdziecie w nich Państwo 
zaktualizowane o nowe kotły tabele z maksymalnymi 
długościami kominów oraz aktualną tabelę adapterów do 
kotłów. Obliczyliśmy i sprawdziliśmy kon�guracje dla tych 
kotłów – łącznie wyszło ich ponad 3500! W nowym wydaniu 
pojawił się również kolejny producent kotłów i wyliczenia dla 
wszystkich jego modeli. 

Wartości w tabeli do szybkiego doboru średnicy komina do 
kotła kondensacyjnego są zmienne w zależności od wysokości 
komina i sposobu prowadzenia instalacji.

Dane w tabelach są zgodne z wytycznymi producentów 
kotłów. 
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