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Szanowni Klienci,

Równo 11 lat temu, jako grupa pasjonatów kominów ce-
ramicznych, powołaliśmy do życia firmę PRESTO, oferując 
od samego początku nowoczesne, a zarazem sprawdzo-
ne, rozwiązania dla współczesnej techniki grzewczej. Ten 
okres to zarówno ciągły rozwój oferty jak i firmy. W ciągu 
tych lat udało nam się uzyskać Państwa zaufanie, co po-
zwoliło nam osiągnąć pozycję jednego z wiodących ofe-
rentów systemów kominowych i wentylacyjnych, głównie 
ze względu na najwyższą jakość produktów i rozsądną 
cenę.

W maju 2012 roku firma przekształciła się w spółkę akcyj-
ną i weszła na giełdę wierząc, iż może stać się dla obec-
nych i przyszłych akcjonariuszy atrakcyjnym źródłem ge-
nerowania zysków, a dla Was drodzy Klienci gwarancją 
najlepszych, stale udoskonalanych rozwiązań. 

PRESTO - to po włosku znaczy szybko i dokładnie. Taką 
dewizę przyjęliśmy szukając nazwy, która oddawałaby 
istotę tego, co chcemy oferować naszym Klientom-roz-
wiązania łatwe i szybkie w montażu, dokładnie zaspo-
kajające oczekiwania. Zapraszam Państwa do szczegó-
łowego zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z nami  
w każdej chwili

Krzysztof Sowiński
Prezes Zarządu Presto S.A.

Misja firmy PRESTO

Tworzymy produkty i usługi dające  poczucie bezpieczeństwa i komfortu wsłuchując się w opinie klien-
tów i stale podnosząc poziom ich satysfakcji.
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Oferta Presto to obecnie najbardziej kompleksowe po-
dejście do tematyki związanej z ogrzewaniem i wenty-
lacją mieszkań. Podstawą są oczywiście systemy komi-
nowe stanowiące serce każdego systemu grzewczego 
w naszych domach. Naturalnym dopełnieniem są nasze 
systemy wentylacji oraz piece akumulacyjne. Nowością 
w ofercie są unikatowe systemy renowacyjne FitFire Plus 
i HT 1000 do starych kominów.
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   Nasza Oferta

   PrestO ONLINe

SYSTEMY
KOMINOWE

SYSTEMY
RENOWACJI

PIECE
AKUMULACYJNE

SYSTEMY
WENTYLACYJNE

(22) 374 74 67
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system kOmINOwy
UNIVersUs / fOCUs
(strona 7, 8, 11)

system weNtyLaCyJNy
VeNtUs
(strona 14)

system kOmINOwy
NOVUs / maGNUs
(strona 9, 12)

PrestO w twOIm DOmU
®
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system reNOwaCJI
fItfIre PLUs / Ht1000
(strona 16, 17)

PIeC akUmULaCyJNy
HyPOCaUst / LIGNUm
(strona 18, 19)

system kOmINOwy
UNIVersUs / fOCUs

(strona 7, 8, 11)

PrestO w twOIm DOmU
®



Systemy kominowe w programie Classico 
to rozwiązania na każdą kieszeń bez 
kompromisów jakościowych.

PUstak kOmINOwy 
Pustak kominowy to kręgosłup komina. Pustaki PRESTO 
wykonane są z wysokiej klasy betonu z domieszką 
keramzytu, co daje im optymalną wagę, stabilność, 
izolacyjność i wysoką ognioodporność. Każdy pustak 
posiada cztery otwory do wprowadzenia zbrojenia 
w przypadku budowy komina o dużych wysokościach.

rUra CeramICzNa
Wykonana z wysokiej klasy ceramiki szamotowej. Rura 
to serce każdego komina, dlatego też PRESTO oferuje 
rury Classico wyprodukowane w najnowszej technologii 
gwarantującej bezpieczną i bezawaryjną pracę komina. 
Rury Classico spełniają wszystkie standardy wymagane 
przez Europejskie Normy kominowe.

maNkIet kOmPeNsaCyJNy
Mankiet kompensacyjny wykonany z wysokiej jakości 
stali kwasoodpornej w bezpieczny sposób zamyka komin 
od góry zapewniając kompensację temperaturową 
oraz wietrzenie wewnętrznego kanału ceramicznego 
i izolacji. Dzięki swej konstrukcji pozwala na instalację 
różnorodnych nasad lub daszków osłonowych.

System kominowy Program Classico
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system kOmINOwy
PrOGram CLASSICO
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Paliwa STałE - KOTły, PiECE, KOMiNKi

   Korzyści z wyboru Komina FocuS
•  Wszystkie elementy wysokiej jakości
•  Prosty i szybki montaż
•  Tanie rozwiązanie
•  idealnie dopasowany do potrzeb dzięki różnym średnicom
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
• Zakres temperatury spalin 200-450oC
•  Odporność na pożar sadzy 1000oC
• Wymagane spaliny suche
•  Rury szamotowe o doskonałej odporności  

na wysokie temperatury
•  Zgodny z PN-EN 13063-1
•  Znak CE na cały system
• Dostępny w średnicach: 18 cm, 20 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy fOCUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowy trójnik spalin w wersji 90o lub 45o 
• Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Elementy centrujące
•  Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Drzwiczki wyczystkowe
•  Kratkę przewietrzającą
•  Płytę czołową
•  Uchwyty płyty czołowej
•  Mankiet kompensacyjny 
•  instrukcję montażu
•  Zestaw użytkownika

To popularny i ekonomiczny system w naszej ofercie. 
Dzięki swej budowie Focus może być stosowany do 
paliw stałych o wysokiej temperaturze spalin, a więc 
do drewna lub węgla. Focus idealnie nadaje się do 
podłączenia kominka lub pieca akumulacyjnego Li-

gnum. Dla bezpieczeństwa rozwiązania zastosowa-
no dodatkowo wietrzenie przestrzeni pomiędzy rurą 
a pustakiem. Takie rozwiązanie pozwala na prawidło-
we osuszenie kanału ceramicznego w przypadkach 
pojawienia się ewentualnej wilgoci z powietrza.

system kOmINOwy 
fOCUs CLASSICO

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-1+A1:2009  /wymagania z badania dotyczące odporności na pożar sadzy/ T450 N1 D 3 G50

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe
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Pustak kominowy
z kanałem wentylacyjnym 
(alternatywnie)

Pustak kominowy

®



Paliwa STałE - KOTły, PiECE, KOMiNKi
Paliwa gazOwE - KOTły ATMOSFERyCZNE, NADMUCHOWE
Paliwa ciEkłE - KOTły NADMUCHOWE

   Korzyści z wyboru Komina univerSuS
•  Wszystkie elementy wysokiej jakości
• Kompletny komin w jednej dostawie
•  Prosty i szybki montaż
•  idealnie dopasowany do potrzeb dzięki wielu  

dostępnym średnicom
•  Odporny na pożar sadzy 
•  Odporny na wilgoć i działanie kondensatu
•  Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz budynku
•  Współpracuje ze wszystkimi rodzajami paliw
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  Doskonale tłumi dźwięki
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
• Zakres temperatury spalin 80-450oC
• Odporność na pożar sadzy 1000oC
• Rury szamotowe o doskonałej odporności  

na wysokie temperatury i kondensat
• izolowany cieplnie
• Zgodny z PN-EN 13063-1,2
• Znak CE na cały system
• Dostępny w średnicach: 18 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy UNIVersUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowy trójnik spalin w wersji 90o lub 45o

•  Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Szamotowy ściek kondensatu
•  izolację z wełny mineralnej
•  Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Drzwiczki wyczystkowe
•  Kratkę przewietrzającą
•  Płytę czołową
•  Uchwyty płyty czołowej
•  Mankiet kompensacyjny
•  instrukcję montażu
• Zestaw użytkownika

To najbardziej uniwersalny system kominowy w na-
szej ofercie. Komin Universus to konstrukcja trój-
warstwowa (pustaki, wełna, rura) z przewietrze-
niem.  Takie rozwiązanie zapewnia poprawienie 
ciągu komina, umożliwia rozszerzalność termicz-
ną kanału spalinowego oraz zapewnia właściwe 
odprowadzanie wilgoci z wełny i rury. Dzięki swej 

budowie Universus może być z powodzeniem 
stosowany do zdecydowanej większości syste-
mów grzewczych oferowanych na naszym rynku.  
Czy to tradycyjny kominek, piec Lignum, Hypocaust, 
kocioł na gaz, czy wreszcie  ogrzewanie olejowe-  
w każdym z tych przypadków Universus będzie ide-
alnym rozwiązaniem.

system kOmINOwy 
UNIVersUs® CLASSICO

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-1+A1:2009  /wymagania z badania dotyczące odporności na pożar sadzy/ T450 N1 D 3 G50
Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-2+A1:2009 /wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia/ T400 N1 W 2 O50

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe
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Pustak kominowy
z kanałem wentylacyjnym 
(alternatywnie)

Pustak kominowy

®



system kOmINOwy 
maGNUs CLASSICO
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System kominowy warstwowy przeznaczony do urzą-
dzeń grzewczych na paliwo gazowe - kotły z zamknię-
tą komorą spalania (niekondensacyjne).

System powietrzno-spalinowy Magnus jest zbior-
czym przewodem, do którego mogą być podłączone 

urządzenia grzewcze, usytuowane na poszczególnych 
kondygnacjach budynku. 
Szczególnie polecany w budynkach wielorodzinnych 
(wielokondygnacyjnych), nowych i modernizowanych 
ze szczelną stolarką okienną.

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008 /wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 N1 W 2 O(00)

Paliwa gazOwE - KOTły Z ZAMKNiĘTĄ KOMORĄ SPALANiA

   Korzyści z wyboru Komina magnuS
•  Wszystkie elementy wysokiej jakości
•  Prosty i szybki montaż
•  idealny do domowej instalacji gazowej
•  Możliwa instalacja od 3 do 10 kotłów w jednym kominie
•  Możliwa instalacja kotłów w niszach i zakamarkach
•  Przynosi oszczędności wynikające z ogrzewania napływają-

cego powietrza odprowadzanymi spalinami 
• Powietrze do spalania dostarczane jest przez komin
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
•  Zakres temperatury spalin 80-200oC
•  Rury szamotowe o doskonałej odporności  

na kondensat
•  Zgodny z PN-EN 13063-3
•  Znak CE na cały system
•  Odporny na działanie wilgoci i kwasów
• Dostępny w średnicach: 18 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy maGNUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką
•  Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Szamotowy ściek kondensatu
• Przyłącze powietrza z membraną
•  Elementy centrujące
• Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Drzwiczki wyczystkowe
• Przesłonę
•  Kratki wlotu powietrza
•  Mankiet kompensacyjny
•  instrukcję montażu
•  Zestaw użytkownika

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe

Pustak kominowy

®
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system kOmINOwy
PrOGram premIO

System kominowy program Premio

®

Systemy kominowe w programie Premio 
to doskonałość w każdym calu.

PUstak kOmINOwy  
Pustak kominowy to kręgosłup komina. Pustaki PRESTO  
z kanałem wentylacyjnym wykonane są z wysokiej klasy 
betonu z domieszką keramzytu, co daje im optymalną 
wagę, stabilność, izolacyjność i wysoką ognioodporność. 
Wbudowany kanał wentylacyjny zapewnia bezpieczną 
wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się 
komin i urządzenie grzewcze. Każdy pustak posiada 
cztery otwory do wprowadzenia zbrojenia w przypadku 
budowy komina o dużych wysokościach.

rUra CeramICzNa
Wykonana z najwyższej  klasy ceramiki szamotowej. 
Rura to serce komina, dlatego też PRESTO oferuje rury 
Premio wyprodukowane w najnowszej technologii 
gwarantującej bezpieczną i bezawaryjną pracę 
komina. Premio to obecnie najwyższy dostępny na 
rynku standard  znacząco przekraczający parametry 
wyznaczone przez Normy. Rury te nadają się do 
każdego rodzaju paliwa i urządzenia grzewczego.

StożeK z poKrywą Szybu
Stożek z pokrywą szybu  wykonany z wysokiej jakości 
stali kwasoodpornej w bezpieczny i estetyczny  
sposób zamyka komin od góry osłaniając wystający 
odcinek rury szamotowej i zapewnia kompensację 
temperaturową oraz wietrzenie wewnętrznego kanału 
ceramicznego i izolacji. Konstrukcja stożka wywołuje 
dodatkową siłę ciągu w kominie, co przyczynia się do 
jego lepszej wydajności.



system kOmINOwy 
UNIVersUs® premIO
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To najbardziej zaawansowany system kominowy 
w naszej ofercie. Trójwarstwowość ( pustaki, wełna, 
rury) zapewnia z jednej strony doskonałe własności 
ciągowe systemu, a z drugiej maksymalne odpro-
wadzanie wilgoci poprzez systemy kanałów prze-
wietrzających.
Dzięki swej budowie Universus może być z powo-
dzeniem stosowany do większości urządzeń grzew-
czych oferowanych na naszym rynku.
Czy to tradycyjny kominek, piec Lignum, Hypo-

caust, kocioł na gaz, czy wreszcie ogrzewanie olejo-
we w każdym z tych przypadków Universus będzie 
idealnym rozwiązaniem.
Zastosowanie rury Premio gwarantuje najwyższą ja-
kość oraz bezpieczeństwo na długie lata.
Komin Universus Premio ze zintegrowanym  kana-
łem wentylacyjnym zapewnia odprowadzenie spalin  
oraz  zużytego powietrza lub wilgoci z pomieszcze-
nia, w którym się znajduje.  

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-1+A1:2009  /wymagania z badania dotyczące odporności na pożar sadzy/ T450 N1 D 3 G50
Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-2+A1:2009 /wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia/ T400 N1 W 2 O50

Paliwa STałE - KOTły, PiECE, KOMiNKi
Paliwa gazOwE - KOTły ATMOSFERyCZNE, NADMUCHOWE
Paliwa ciEkłE - KOTły NADMUCHOWE

   Korzyści z wyboru Komina univerSuS
•  Wszystkie elementy najwyższej jakości
• Kompletny komin w jednej dostawie
•  Prosty i szybki montaż
•  idealnie dopasowany do potrzeb dzięki wielu  

dostępnym średnicom
•  Odporny na pożar sadzy 
•  Odporny na wilgoć i działanie kondensatu
•  Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz budynku
•  Współpracuje ze wszystkimi rodzajami paliw
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  Doskonale tłumi dźwięki
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
• Zakres temperatury spalin 60-450oC
• Odporność na pożar sadzy 1000oC
• Rury szamotowe o doskonałej odporności  

na kondensat i wysokie temperatury
• izolowany cieplnie
• Zgodny z PN-EN 13063-1,2
• Znak CE na cały system
• Dostępny w średnicach: 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy UNIVersUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowy trójnik spalin w wersji 90o lub 45o

•  Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Szamotowy ściek kondensatu
•  izolację z wełny mineralnej
•  Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Drzwiczki wyczystkowe
•  Kratkę przewietrzającą
•  Płytę czołową
•  Uchwyty płyty czołowej
•  Stożek z pokrywą szybu
•  instrukcję montażu
• Zestaw użytkownika

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe

Pustak kominowy
z kanałem wentylacyjnym

Pustak kominowy
(alternatywnie)

®



Paliwa gazOwE - KOTły Z ZAMKNiĘTĄ KOMORĄ SPALANiA

   Korzyści z wyboru Komina magnuS
•  Wszystkie elementy najwyższej jakości
• Kompletny komin w jednej dostawie
•  Prosty i szybki montaż
•  idealny do domowej instalacji gazowej
•  Możliwa instalacja do 2 kotłów w jednym kominie
•  Możliwa instalacja kotłów w niszach i zakamarkach
•  Przynosi oszczędności wynikające z ogrzewania napływają-

cego powietrza odprowadzanymi spalinami 
• Powietrze do spalania dostarczane jest przez komin
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
•  Zakres temperatury spalin 60-200oC
•  Rury szamotowe o doskonałej odporności  

na kondensat
•  Zgodny z PN-EN 13063-3
•  Znak CE na cały system
•  Odporny na działanie wilgoci i kwasów
• Dostępny w średnicach: 14 cm, 16 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy maGNUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką
•  Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Szamotowy ściek kondensatu
• Przyłącze powietrza z membraną
•  Elementy centrujące
• Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Drzwiczki wyczystkowe
• Przesłonę
•  Kratki wlotu powietrza
•  Stożek z pokrywą szybu
•  instrukcję montażu
•  Zestaw użytkownika

System kominowy warstwowy przeznaczony do urzą-
dzeń grzewczych na paliwo gazowe - kotły z zamknię-
tą komorą spalania.

System powietrzno-spalinowy Magnus jest zbior-
czym przewodem, do którego mogą być podłączone 
urządzenia grzewcze, usytuowane na poszczególnych 
kondygnacjach budynku. 

Szczególnie polecany w budynkach jednorodzinnych  
i wielokondygnacyjnych ze szczelną stolarką okienną.
Dla zoptymalizowania powierzchni i kosztu całkowi-
tego proponujemy komin Magnus ze zintegrowanym 
systemem kanału wentylacyjnego.

system kOmINOwy 
maGNUs premIO

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008 /wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 N1 W 2 O(00)

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe
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Pustak kominowy
z kanałem wentylacyjnym

Pustak kominowy
(alternatywnie)

®



Paliwa gazOwE - kOTły kOndEnSacyjnE i niSkOTEMPERaTuROwE 
Paliwa ciEkłE - kOTły kOndEnSacyjnE i niSkOTEMPERaTuROwE
SySTEM MOżE WSPółPRACOWAć Z KOTłAMi Z ZAMKNiĘTĄ i OTWARTĄ KOMORĄ SPALANiA

   Korzyści z wyboru Komina novuS
•  Wszystkie elementy najwyższej jakości
• Kompletny komin w jednej dostawie
•  Prosty i szybki montaż
•  Możliwa instalacja kotłów w niszach i zakamarkach
•  Przynosi oszczędności wynikające z ogrzewania napływają-

cego powietrza odprowadzanymi spalinami  
(większa sprawność układu kocioł-komin)

•  Mała powierzchnia zabudowy
•  30 letnia ochrona gwarancyjna

   wŁaściwości
•  Zakres temperatury spalin do 200oC
•  Cienkościenne kielichowe rury szamotowe   

o dużej odporności na kondensat 
•  Zgodny z PN-EN 13063-3
•  Znak CE na cały system
•  Odporny na działanie wilgoci i kwasów
• Dostępny w średnicach: 10 cm, 12 cm, 14 cm

   kOmPLetNy system kOmINOwy NOVUs zawIera
•  Pustaki keramzytobetonowe
•  Szamotowe rury kominowe
•  Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką
•  Szamotowy trójnik wyczystkowy
•  Szamotowy ściek kondensatu
•  Przyłącze powietrza z membraną
•  Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
•  Pokrywę wyczystki
•  Drzwiczki wyczystkowe
•  Kratki wlotu powietrza
•  Przesłonę
•  Stożek z pokrywą szybu
•  Pierścienie centrujące
•  instrukcję montażu
•  Zestaw użytkownika

System kominowy Novus - nowoczesny, zaawansowa-
ny technologicznie system kominowy przeznaczony 
szczególnie do wysokosprawnych kotłów kondensa-
cyjnych. Zaletą systemu Novus jest możliwa współpra-
ca z kotłami z zamkniętą i otwartą  komorą spalania. 

Dla zoptymalizowania powierzchni i kosztu całkowi-
tego proponujemy komin Novus ze zintegrowanym 
systemem kanału wentylacyjnego.

system kOmINOwy 
NOVUs® premIO

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008 /wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 P1 W 2 O(00)

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe
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Pustak kominowy
z kanałem wentylacyjnym

Pustak kominowy
(alternatywnie)

®



   wŁaściwości
•  Szybki i łatwy montaż
•  Przekrój pojedynczego kanału - ca 200cm2

•  Wysokość montażowa 33 cm zgodna z kominami Presto
•  Grubość ścianek i przegród - 4 cm
•  Montaż na zaprawie murarskiej
•  Mała powierzchnia zabudowy
•  Nie wymaga omurowania
• Szeroka oferta - od 1 do 4 kanałów w pustaku
• Zgodność z normą PN-EN 771-3 oraz PN-EN 12446 ( oznako-

wane symbolem CE )
• Małe opory przepływu powietrza (gładka powierzchnia 

kanałów)

Pustaki wentylacyjne Ventus przeznaczone są do bu-
dowy kanałów wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanie-
czyszczonego powietrza i dostarczanie w jego miej-
sce powietrza świeżego. 

Siłą napędową wentylacji grawitacyjnej jest różnica gę-
stości powietrza zimnego (na zewnątrz pomieszczeń)  
i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach). 

Świeże powietrze napływa do pomieszczeń poprzez 
nieszczelności w budynku (okna, drzwi) lub przez 
nawiewniki instalowane w oknach lub ścianach.  
Po wymieszaniu z powietrzem znajdującym się w po-
mieszczeniu i ogrzaniu, opuszcza pomieszczenie, wraz 
z zanieczyszczeniami, przez kratki wentylacyjne pod-
łączone do kominów wentylacyjnych. 

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi wloty 
do przewodów wentylacyjnych muszą znajdować się  
w kuchni, łazience, WC, pomieszczeniach bez okien, 
czasem także w innych pomieszczeniach.

Zastosowanie w produkcji pustaków wentylacyjnych 
mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką 
izolacyjność akustyczną i ognioodporność.

PUSTAKi WENTyLACyjNE
VeNtUs

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl
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TaBEla wyMiaRÓw

* Wysokość pustaka = 25cm, pozostałe pustaki = 33cm

15

Typ komina Rodzaj komina Średnica [cm] / Wymiary pustaka kominowego

10 12 14 16 18 20 25 30

UNiVERSUS®

36x36 36x36 36x36 36x36 48x48* 55x55*

36x50 36x50 36x50 36x50

FOCUS

36x36 36x36

36x50 36x50

MAGNUS

36x36 36x36 40x40* 40x40* 48x48* 55x55*

36x50 36x50

NOVUS®

36x36 36x36 36x36

36x50 36x50 36x50

Rodzaj pustaka wentylacyjnego

dł. szer. wys.
pustak wentylacyjny 1 kanałowy Ventus Classico 20 24 33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy Ventus Classico 36 24 33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy poziom Ventus Classico 44 20 25

wymiar kanału wentylacyjnego 12 x 16 cm

dł. szer. wys.
pustak wentylacyjny 1 kanałowy Ventus 20 25 33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy pion Ventus 36 25 33
pustak wentylacyjny 3 kanałowy pion Ventus 52 25 33
pustak wentylacyjny 4 kanałowy pion Ventus 68 25 33

wymiar kanału wentylacyjnego 12 x 17 cm

®
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Systemy renowacyjne FitFire Plus® i HT 1000® 
w rewolucyjny sposób zmieniają funkcjonalność sta-
rych przewodów kominowych nie tylko przywracając 
ich sprawne działanie, ale nadając im nowe szersze 
możliwości.  
 
instalacja systemów FitFire Plus® i HT 1000® 

to często nowy i bezpieczny komin w ciągu tego sa-
mego dnia! Specyfika instalacji giętkiego rękawa ter-
moutwardzalnego umożliwia prawie bezinwazyjną 
renowację bez burzenia ścian, przenikania osadów 
kominowych do mieszkań, a co najważniejsze w bły-
skawicznym czasie nie powodując istotnych przerw 
w procesie grzewczym.

Systemy renowacyjne FitFire Plus® i HT 1000® 

jako jedyne na rynku pozwalają na modernizacje ko-
mina do użycia zarówno paliw płynnych; gaz i olej,  
jak również paliw stałych.

systemy reNOwaCJI
fItfIre PLUs® / Ht1000®

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

jedno przyłącze gazowe Przyłącze z przekoszeniem Przyłącza wielokrotne z doprowadzeniem  
powietrza  z zewnątrz

FitFire Plus - produkt zgodny z aprobatą ETA-13/0682
T160 P1 W2 O40  /  T160 P1 D2 O40  /  T200 N1 D2 O40

®
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warstwa wewnętrzna
Warstwę wewnętrzną stanowi cienki wkład wykonany  
z tworzyw termoplastycznych o średnicy odpowiadającej 
żądanej wielkości wkładu kominowego. 

warstwa środkowa
Warstwa środkowa wkładu kominowego wykonana jest 
z odpornych na ciepło, ogień i korozję materiałów termo-
utwardzalnych.

warstwa zewnętrzna
Warstwę zewnętrzną stanowi cienka tkanina z włókna syn-
tetycznego. jej zadaniem jest ochrona warstwy kompozy-
towej, zapewnienie utrzymania wymaganej średnicy oraz 
gładkiej powierzchni zewnętrznej

Budowa systemu renowacji FitFire Plus®/ HT 1000® 

ZASTOSOWANiE FiTFiRE PLUS HT 1000
Piece akumulacyjne NiE TAK
Kominki NiE TAK
Kotły na paliwa stałe NiE TAK
Kotły gazowe niskotemperaturowe TAK NiE
Kotły kondensacyjne TAK NiE
Kotły olejowe TAK NiE
Kanały wentylacyjne TAK TAK
Rynny wewnętrzne TAK TAK
ZALETy
Do każdego kształtu przewodu kominowego TAK TAK
Szybkość instalacji TAK (od 2h do 8h) TAK (od 8h do 16h)
Czystość instalacji TAK TAK
Oszczędność w stosunku do wkładu stalowego TAK TAK
Szczelny komin o gładkiej powierzchni TAK TAK
Gwarancja jakości 20 LAT 10 LAT
Dowolne długości komina DO 100 MB DO 100 MB
Dowolne przekroje kominów OD 8 do 50CM OD 8 do 50CM
Możliwość wielu przyłączy TAK NiE
WłAŚCiWOŚCi
Powłoka termoutwardzalna TAK TAK
Konstrukcja samonośna nie wymagająca zakotwień TAK TAK
Odporność na pożary NiE TAK 1000OC
Odporność na temperaturę do 200OC do 450OC
Odporność na kondensat i korozję TAK NiE

systemy reNOwaCJI
fItfIre PLUs® / Ht1000®

®



Paliwa STałE - dREwnO
OGRZEWANiE WSPOMAGAjĄCE.

   Korzyści z wyboru pieca Lignum
•  Zdrowe i przyjemne ciepło 
•  Równomierny rozkład ciepła między podłogą a sufitem
•  Równiejszy rozkład ciepła w ciągu doby
•  Cykl rozpału drewna co 6-8 godzin
• Możliwość ogrzewania do 30m2 powierzchni
•  Mniejsza niż w kominkach ilość popiołu poprzez lepsze 

spalanie drewna
•  Zredukowana ilość kurzu i brudu na suficie w porównaniu 

do kominka (zasada promieniowania ciepła)
•  Może działać bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz
•  Wszystkie elementy najwyższej jakości
• Prosty i szybki montaż

Piece akumulacyjne w swym sposobie działania nie 
zmieniły się od kilku tysięcy lat. już starożytni Gre-
cy i Rzymianie nazywali ten system „hypocaustem”,  
w którym podgrzane w piecu powietrze dostarczane 
kamiennymi lub wypalanymi z gliny kanałami pod-
grzewało podłogi i ściany. Stopniowo akumulowane 
ciepło na długi czas zaspokajało komfort temperatury 
w pałacach, łaźniach i domach.

Współcześnie wykorzystując tą samą zasadę akumu-
lacji czyli gromadzenia a potem stopniowego odda-
wania ciepła dzięki rozwinięciu technologii produkcji 
szamotu doprowadzono do znacznie doskonalszego 
wykorzystania energii cieplnej.

Nasze piece akumulacyjne pozwalają połączyć atrak-
cyjność tradycyjnego kominka z odzyskiem znacznie 
większej ilości ciepła do pomieszczenia.
Posiadamy w ofercie gotowe piece akumulacyjne  
dopasowane do określonej powierzchni grzewczej.

PiEC AKUMULACyjNy
LIGNUm®

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

zastOsOwaNIe
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Piece Hypocaust to rozwinięcie idei Lignum do po-
ziomu w pełni zindywidualizowanego zarówno pod 
względem konstrukcji jak i stylistyki projektu. Leżanki, 
ławy , siedziska to tylko niektóre z możliwości kształ-
towania powierzchni grzewczej w piecach Hypocaust.

W celu zaprojektowania, wyceny i instalacji prosimy  
o kontakt z naszym działem technicznym.

PiEC AKUMULACyjNy
HyPOCaUst

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach 
sprzedaży lub na www.presto-kominy.pl

Paliwa STałE - dREwnO
OGRZEWANiE DUżyCH SALONóW LUB DOMóW jEDNORODZiNNyCH

   Korzyści z wyboru pieca HypocauSt
•  Zdrowe i przyjemne ciepło 
•  Równomierny rozkład ciepła między podłogą a sufitem
•  Równiejszy rozkład ciepła w ciągu doby
•  Cykl rozpału drewna co 6-8 godzin
• Możliwość ogrzewania do 150m2 powierzchni
•  Mniejsza niż w kominkach ilość popiołu poprzez lepsze 

spalanie drewna
•  Zredukowana ilość kurzu i brudu na suficie w porównaniu 

do kominka (zasada promieniowania ciepła)
•  Wszystkie elementy najwyższej jakości
• Prosty i szybki montaż

zastOsOwaNIe
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PRESTO S.A.
03-118 Warszawa
ul. Mehoffera 86

BiURO i MAGAZyN
05-140 Serock
Dębe 82

tel.: 22 374 74 67
fax: 22 207 24 36

www.presto-kominy.pl
e-mail: biuro@presto-kominy.pl

PRESTO

Komin bez troski

D1
d1@presto-kominy.pl
510 045 246

D2
d2@presto-kominy.pl
500 115 996

D3
d3@presto-kominy.pl
510 059 464

D4
d4@presto-kominy.pl
510 274 535

D5
d5@presto-kominy.pl
508 615 432

D3

D4

D1

D2

D5
D5
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