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Firma Jeremias od wielu lat jest jednym z najwi kszych producen-

tów systemów kominowych na rynku europejskim. Rozwój techniki 

grzewczej, coraz wi ksza dba o  o rodowisko oraz poszukiwanie 

nowych energooszcz dnych róde  ciep a w znacz cy sposób wp y-

wa na ofert  firmy Jeremias. 

Przegl d systemówPrzegl d systemów
System DW-mammut – oferowany ju  od kilku lat z powodzeniem 

na rynku niemieckim,  cieszy si  równie du ym zainteresowaniem 

w Polsce. Dzi ki zastosowaniu wewn trznej rury ceramicznej o gru-

bo ci 8 mm wykonanej w unikalnej technologii prasowania izostatycz-

nego, system posiada wysok  odporno  na dzia anie agresywnego 

kondensatu. Dzi ki wykorzystaniu technologii komina izolowanego 

jeremias (izolacja 32 mm)  zapobiega si  przegrzewaniu  komina. 

Zalety tego systemu to;

 du a wytrzyma o  poszczególnych elementów na ciskanie,

brak korozji, poniewa  ceramika nie wchodzi w reakcje chemicz-

ne z kwasami,

 odporno  na dzia anie zwi zków fluoru i chloru,

odporno  na dzia anie wysokiej temperatury i ich cz ste

zmiany,

atwo  monta u, ma y ci ar kompletnego systemu w porównaniu 

z klasycznymi kominami ceramicznymi,

System DW-mammut w szczególny sposób dostosowany jest do pra-

cy z kot ami na paliwa sta e a wyd u ony okres gwarancji do 30 lat 

powoduje e jednocze nie rozwiewa wszelkie w tpliwo  co do trwa-

o ci tego rozwi zania.

System EW-FU (jedno cienny wk ad kominowy) –  wykonany ze sta-

li kwasoodpornej, stanowi najprostszy sposób ochrony kominów ce-

ramicznych przed destrukcyjnym dzia aniem skroplin oraz umo liwia 

dopasowanie  przekroju komina do wymaga   nowoczesnych urz -

dze  grzewczych. System przeznaczony jest do kot ów atmosferycz-

nych, kondensacyjnych, oraz z palnikami nadmuchowymi.

System DW-FU (dwu cienny izolowany) – komin modu owy dwu-

cienny jest izolowany we n  mineraln . Rdze  spalinowy wykonany 

jest ze stali kwasoodpornej, natomiast p aszcz zewn trzny z blachy 

nierdzewnej. Specjalnie zaprojektowany do u ycia przy szerokim wa-

chlarzu paliw (gaz, olej opa owy, paliwa sta e).

System EW-TWIN (koncentryczny) – dostosowany do kot ów turbo 

i kondensacyjnych opalanych gazem. System ten umo liwia eksplo-

atacj  urz dze  pracuj cych w nadci nieniu niezale nie od powietrza 

pomieszczenia kot owni.
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Nowoczesne systemy kominowe

Kosztorys kompletu komina izolowanego DW-mammut 

o rednicy 180 mm

cena katalogowa 

netto
szt. 

suma katalogowa 

netto

DWM32180 Zako czenie wylotu rury dwu ciennej 347,00 z 1 347,00 z

DWM21180 Wspornik cienny odl. od ciany 50 mm 143,00 z 3 429,00 z

DWM13180 Rura d . 720 mm 397,00 z 8 3 176,00 z

DWM14180 Rura d . 390 mm 332,00 z 1 332,00 z

DWM37180 Przej cie ew-dw-m 148,00 z 1 148,00 z

DWM11180 T-Trójnik 87° 675,00 z 1 675,00 z

DWM10180 Element do czyszczenia 989,00 z 1 989,00 z

DWM05180 P yta fundamentowa z odp ywem skroplin w dó  323,00 z 1 323,00 z

DWM01180 Blacha konsoli przesuwalna 50–150 mm 308,00 z 1 308,00 z

Suma: 6727,00 z


