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Prezentacja firmowa

Oferta:

Presto Uniwersal – komin trójwarstwowy 

dla wielu rodzajów paliw, takich jak: gaz, 

olej opa owy, w giel, mia  i drewno, w za-

kresie rednic od 14–30 cm i temperaturze 

spalin od 60÷450ºC. Spe nia wysokie wy-

magania stawiane przez nowoczesne techni-

ki grzewcze – szybko wytwarza odpowied-

ni ci g kominowy i jest odporny na dzia anie 

kwasów, jak równie  na dzia anie wysokich 

temperatur przy po arze sadzy (~1000ºC). 

Konstrukcja oparta na prefabrykowanych ele-

mentach umo liwia atwy i  szybki monta .

Presto Duo – komin do kot ów na paliwa 

sta e o temperaturze spalin nie ni szej ni

200ºC, czyli tam gdzie nie wyst puje zja-

wisko wytr cania si  wilgoci. G ówn  zale-

t  komina jest jego wielowarstwowa budowa 

gwarantuj ca unikni cie niebezpiecznych 

napr e , a tym samym bezpieczn  prac .

Produkowany jest w zakresie rednic 

16÷25 cm. Przeznaczony jest szczególnie do 

wk adów kominkowych i kot ów na paliwo 

sta e (drewno, w giel).

Presto SPS – komin, który oprócz odprowa-

dzania spalin dostarcza do paleniska 

powietrze potrzebne do spalania. 

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin 

z urz dze  grzewczych z zamkni t  komor

spalania opalanych gazem. Jego konstrukcja 

umo liwia szczególnie zastosowanie w bu-

downictwie wielorodzinnym, gdy  umo li-

wia pod czenie do jednego przewodu 

spalinowego nawet dziesi  palenisk gazo-

wych z zamkni t  komor  spalania.

Presto Wentylacja – to system pustaków 

wentylacyjnych do budowy kominów wen-

tylacji grawitacyjnej: jedno-, dwu-, trzy- 

i czterokana owych. Zastosowanie do ich 

produkcji mieszanki keramzytobetono-

wej zapewnia im wysok  izolacyjno  aku-

styczn  i ognioodporno  oraz atwy i szyb-

ki monta . Pustaki wentylacyjne Presto 

dopasowane s  do wspó pracy z kominami 

Uniwersal i Duo.  
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Kominy naszej produkcji 

maj  szerokie zastosowanie 

w budownictwie miesz-

kaniowym. Ich konstrukcja 

sk ada si  z ceramicznego 

wk adu kominowego 

i obudowy z pustaka 

keramzytobetonowego. 

Wk ad wykonany jest 

z ceramiki szamotowej, 

która zapewnia d ugotrwa

eksploatacj  z uwagi na 

bardzo dobr  odporno

na kondensat zawarty 

w odprowadzanych 

spalinach z kot ów gazo-

wych i wysokie temperatury 

spalin z kot ów opalanych 

paliwem sta ym (w giel, 

drewno). Kominy maj

aprobat  techniczn  ITB 

oraz 30-letni  gwarancj .

Presto Uniwersal Presto Duo Presto SPS
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