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Jawar Uniwersal Plus to wyj tkowo 

wszechstronny system kominowy, przezna-

czony do odprowadzania spalin z kot ów 

opalanych ró nymi rodzajami paliw (gaz 

ziemny, olej opa owy, pellets, drewno, w -

giel, ekogroszek i inne paliwa sta e). Komin 

Uniwersal Plus mo e wspó pracowa  z tra-

dycyjnymi urz dzeniami grzewczymi jak 

równie  spe nia wymagania najnowszych 

technik grzewczych. Najnowszy komin 

JAWAR mo e pracowa  w niskich tem-

peraturach gazów wylotowych jak 

np. technika kondensacyjna jak 

i z kot ami wysokotemperatu-

rowymi; z urz dzeniami tra-

dycyjnymi oraz z zamkni t

komor  spalania.* 

Wieloletnie do wiadczenie 

w technice kominowej po-

zwoli o nam wypracowa

rewolucyjne rozwi zanie 

jakim jest System Kominowy 

JAWAR Uniwersal Plus. 

Pierwszy na rynku w pe ni pol-

ski system kominowy o najwy -

szych parametrach stworzony dla bezpie-

cze stwa, komfortu i wygody naszych 

klientów.

Serce komina JAWAR Uniwersal Plus stano-

wi okr g a profilowana rura ceramiczna pro-

dukowana w oparciu o najnowsze osi gni cia 

techniki prasowania izostatycznego. Ceramika 

JAWAR charakteryzuje si  wysok  odporno-

ci  na dzia anie agresywnego kondensatu, 

prawie zerow  nasi kliwo ci , wysok  szczel-

no ci , ma  pojemno ci  ciepln , odporno-

ci  na po ar sadzy i szoki termiczne.

System kominowy JAWAR Uniwersal Plus 

sk ada si  z rur i kszta tek ceramicznych, 

lekkiego pustaka keramzytobetonowego 

i izolacji wykonanej z we ny mineralnej 

grubszej od stosowanych obecnie na rynku 

do danej rednicy rury. Tak dobrany system 

kominowy pozwala na najbardziej wszech-

stronne zastosowanie w technologii odpro-

wadzania spalin.    

W a ciwo ci:

Uniwersalno  – do wszystkich paliw 

i kot ów

Elastyczno  – dowolny tryb pracy 

Komfort – ró ne systemy grzewcze

Bezpiecze stwo – odporny na po ar sadzy

Efektywno  – ma a pojemno  cieplna

Ma y ci ar

Grubsza izolacja

Szybki i prosty monta

Szerokie zastosowanie w budownictwie

Mo liwo  stosowania ceramiki w tech-

nologii renowacyjnej

Dost pny w kraju – dobra cena!
JAWAR Sp. z o. o.

ul. So ska 89

06-400 Ciechanów

tel. 23 672 24 16, 23 673 54 00

faks 23 672 76 91

www.jawar.com.pl

System kominowy Jawar Uniwersal Plus

NOWO

* pobór powietrza do spalania poprzez przy cze
z kana u wentylacyjnego.
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