
Artykuł promocyjny

Najczęściej sprzedawanym modelem jest ko-
min do kominka – PLEWA uni fe, z całkowi-
cie izolowaną rurą szamotową, odporny na 
pożar sadzy. Komin ten przeznaczony jest do 
tak zwanej pracy suchej, a więc tam, gdzie 
nie następuje skraplanie się spalin w prze-
wodzie kominowym.

Do pracy mo-
krej dostosowa-
ny jest komin 
PLEWA uni fu, 
z glazurowaną 
rurą wewnętrz-
ną i miską do 
odprowadza-
nia skroplin. 
Znajduje on za-
stosowanie 
głównie w ko-
tłowniach c.o. 
Jest to komin 
uniwersalny, 
przeznaczony 
do pracy mokrej 
lub suchej, do 
pieców na różne 
rodzaje paliw, 
w tym na gaz 
i olej opałowy. 
Ale może być 
również zastoso-
wany do podłą-

czenia kominka. Jest także odporny na po-
żar sadzy.   

Specjalnie do pieców gazowych z za-
mkniętą komorą spalania został skon-
struowany system powietrzno-spalinowy 
PLEWA uni las. Można do niego odłączyć 
do 10 pieców z zamkniętą komorą spalania. 
Podstawą systemu jest glazurowana rura we-
wnętrzna odporna na kwaśne kondensaty. 
Przestrzeń pomiędzy nią a pustakiem obu-
dowy wykorzystywana jest do dostarczania 
piecom gazowym powietrza do spalania.

Kominy PLEWA dostępne są w całej gamie 
średnic, od 12 do 40 cm. Przy okazji trzeba 
zwrócić uwagę na to, że przekrój komina, na-
wet najprostszego, zawsze warto dobrać do 
konkretnej sytuacji. Rodzaj komina powin-
no wybierać się możliwie wcześnie, najlepiej 
w połączeniu z projektowanym systemem 
ogrzewania. 

PLEWA udziela na swoje wyroby nieogra-
niczonej czasowo gwarancji. Ma to pokrycie 
w przeszło 130-letniej historii firmy, w której 
jakość produktów była zawsze priorytetem. 
W ciągu ostatnich 70 lat sprzedano prze-
szło 100 milionów metrów kominów z sza-
motowymi rurami oznaczonymi znakiem 
PLEWA.
 

PLEWA Polska Sp. z o.o. założona zosta-
ła w Polsce w 2004 roku przez niemiecką fir-
mę PLEWA i zajmuje sie sprzedażą ceramicz-
nych systemów kominowych do wszystkich 
rodzajów pieców.  Stosowane w systemach 
najwyższej jakości szamotowe rury odprowa-

dzające spaliny produkowane są w Bawarii 
przez firmę PLEWA. 

PLEWA – systemy kominowe z szamotową 
rurą wewnętrzną

PLEWA Polska Sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 3a

61-315 Poznań
tel. 061 66 22 745
faks 061 66 21 910

e-mail: plewa@plewa.net.pl

Oferta firmy PLEWA odpowiada na zapotrzebowanie współczesnych syste-
mów grzewczych. Znajdują się w niej kominy dostosowane do współpracy ze 
wszystkimi piecami wykorzystywanymi w budownictwie mieszkaniowym.
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