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Prezentacja firmowa

W  ofercie znajduj  si  kominy wolno sto-

j ce – izolowane termicznie (system MKD), 

znajduj ce zastosowanie jako dodatkowe 

przewody s u ce do odprowadzania spa-

lin, montowane na zewn trz budynków. 

Kominy te produkowane s  w kilku warian-

tach. Od najta szego (system MKD BROWN 

– NOWO  2008) ze zmienion  blach  na 

rdzeniu, poprzez kominy z malowanym 

p aszczem, a  do kominów miedziowanych.

Oferujemy tak e kominy jedno cien-

ne tzw. wk ady kominowe, wykonywane 

równie  z zastosowaniem ró nych gatun-

ków stali kwasoodpornej b d aroodpornej 

o ró nych grubo ciach cianek. Ich zastoso-

wanie oraz cena uzale nione s  od rodzaju 

paliwa u ywanego podczas spalania w ko-

tle grzewczym.

Obecnie najta szym wk adem komino-

wym, przeznaczonym do odprowadzania 

spalin powsta ych podczas spalania gazu 

ziemnego b d  oleju opa owego, jest system 

MKS BROWN. 

W ofercie znajduj  si  tak e systemy kon-

centryczne, przeznaczone do kot ów kon-

densacyjnych z zamkni t  komor  spala-

nia (system MK PS), nasady kominowe oraz 

przewody elastyczne MK-FLEX.

W marcu 2008 roku MK wprowadzi a na 

rynek kompletn  ofert  o nazwie BROWN, 

która spe nia wszystkie wymagania stawia-

ne systemom odprowadzania spalin, 

poparte unijn  deklaracj  zgodno ci i zna-

kiem CE, jednocze nie b d ca najta sz  na 

rynku.

Blachy ferrytyczne u ywane do produkcji 

systemów kominowych dostarczane s  do 

MK przez najwi kszego na wiecie produ-

centa stali firm  ArcelorMittal.

Obecnie w ofercie MK znajduj  si  trzy

linie produktowe od najdro szej – maj cej 

najszersze zastosowanie, do najta szej – od-

powiednio: BLUE, RED, BROWN. 

Produkowane systemy:

MKS  system jedno cienny (wk ad komino-

wy), oferowany od rednicy Ø 80 do Ø 1000.

MKKS system jedno cienny kondensa-

cyjny, przeznaczony do pracy w rodowisku 

wilgotnym i w nadci nieniu, oferowany od 

rednicy Ø 60 do Ø 500.

MK PS system koncentryczny (SPS) prze-

znaczony dla kot ów z zamkni t  komo-

r  spalania, przeznaczony równie  do pracy 

w nadci nieniu i w rodowisku mokrym.

MKSZ jedno cienny system aroodpor-

ny, przeznaczony dla kot ów na paliwa sta e

(w giel, mia  w glowy), oferowany w red-

nicach od  Ø 130 do Ø 500.

Systemy owalne – dotyczy jedno cien-

nych systemów MKS i MKSZ, oferowane 

w celu optymalnego wykorzystania przekro-

ju kana u kominowego.

MKD system izolowany, dwu cienny ofe-

rowany od rednicy Ø 70 do Ø 1000.

MKKD system izolowany dwu cien-

ny kondensacyjny, przeznaczony do pracy 

w rodowisku wilgotnym i w nadci nieniu, 

oferowany od rednicy Ø 70 do Ø 500.

MKDZ system aroodporny izolowa-

ny, przeznaczony do odprowadzania spalin 

z paliw sta ych (w giel, mia  w glowy).

MK FLEX system elastycznych rur ze stali 

kwasoodpornej oferowany od rednicy Ø 80 

do Ø 250.

MK FLEX ALU elastyczny system wyko-

nany z aluminium, oferowany od rednicy 

Ø 80 do Ø 250.

W celu zapoznania si  z ca  ofert  MK 

zapraszamy do odwiedzenia strony 

www.mkzary.pl

Systemy kominowe
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MK Sp. z o. o. z siedzib  w arach od pocz tku istnienia znajduje si
w cis ej czo ówce polskich i europejskich producentów systemów 
odprowadzania spalin ze stali chromowo-niklowych. Firma sprzedaje 
swoje wyroby do wi kszo ci krajów europejskich oraz do kilku poza 
kontynentem. Systematyczny i dynamiczny rozwój sprzeda y mo liwy 
jest dzi ki ci g emu rozwojowi stosowanych technologii oraz inwestycjom 
w najnowocze niejsze urz dzenia produkcyjne.
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