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Prezentacja firmowa

Najcz ciej sprzedawanym modelem jest ko-

min do kominka – PLEWA Uni fe, z ca kowi-

cie izolowan  rur  szamotow , odporny na po-

ar sadzy. Komin ten przeznaczony jest do tak 

zwanej pracy „suchej”, a wi c tam, gdzie nie 

nast puje skraplanie si  spalin w przewodzie 

kominowym.

Do pracy „mokrej” dostosowany jest komin 

PLEWA Uni fu, z glazurowan  rur  wewn trz-

n  i misk  do odprowadzania skroplin (fot.1). 

Znajduje on zastosowanie g ównie w kot ow-

niach c.o. Jest to komin uniwersalny, przezna-

czony do pracy mokrej lub suchej, do pieców 

na ró ne rodzaje paliw, w tym na gaz i olej 

opa owy. Ale mo e wi c by  równie  zastoso-

wany do pod czenia kominka. Jest równie

odporny na po ar sadzy.   

Specjalnie do pieców gazowych z zamkni -

t  komor  spalania zosta  skonstruowany sys-

tem powietrzno-spalinowy PLEWA Uni las 

(fot. 2 i 3). Mo na do niego od czy  do 10 pie-

ców z zamkni t  komor  spalania. Podstaw

systemu jest glazurowana rura wewn trzna 

odporna na kwa ne kondensaty. Przestrze

pomi dzy ni  a pustakiem obudowy wyko-

rzystywana jest do dostarczania piecom gazo-

wym powietrza do spalania.

Specjalnie do pieców pracuj cych w nadci-

nieniu skonstruowany zosta  komin Uni ex, 

w którym zastosowano cienko cienn  rur

kielichow  o najwy szych parametrach tech-

nicznych.

Kominy PLEWA dost pne s  w ca ej ga-

mie rednic, od 10 do 40 cm. Przy okazji trze-

ba zwróci  uwag  na to, e przekrój komina, 

nawet  najprostszego, zawsze warto dobra

do konkretnej sytuacji. Rodzaj komina po-

winno wybiera  si  mo liwie wcze nie, najle-

piej w po czeniu z projektowanym systemem 

ogrzewania. 

PLEWA udziela na swoje wyroby nieogra-

niczonej czasowo gwarancji. Ma to pokrycie 

w do wiadczeniu firmy o przesz o 130-letniej 

tradycji, dla której jako  produktów by a za-

wsze priorytetem.

Oferta firmy PLEWA odpowiada na zapotrzebowanie wspó czesnych syste-

mów grzewczych. Znajduj  si  w niej kominy dostosowane do wspó pracy ze 

wszystkimi piecami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym.
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