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Ekologiczne 

Wykonane z naturalnych surowców 

Bezpieczne 

Praca sta a w temp. do 600°C. Odporne na 

po ar sadzy.

Uniwersalne

Systemy ECO ZAPEL to uniwersalne kominy 

do wszystkich rodzajów spalin. Dzi ki cera-

mice klasy A1N1, B2N1 mog  by  stosowane 

zarówno do spalin suchych jak i mokrych, 

a wi c do drewna, w gla, ekogroszku, pelle-

tu, gazu, gazu p ynnego, oleju opa owego. 

Odporne na dzia anie kwasów

Wszystkie kwa ne zwi zki chemiczne s  im 

oboj tne, nawet pracuj c w niekorzystnych wa-

runkach nie s  podatne na korozj  budowlan .

Perfekcyjny ci g kominowy

Dzi ki swojej trójwarstwowej dwu ciennej 

strukturze szybko wytwarzaj  odpowiedni 

ci g kominowy.

Lekkie pustaki keramzytowe

Nasze obudowy kominowe i pustaki wentylacyj-

ne wykonane z keramzytu s  najl ejsze na ryn-

ku, co czyni je atrakcyjnymi zarówno dla wyko-

nawców, jak i inwestorów. Zastosowany w nich 

keramzyt jest doskona ym izolatorem cieplnym.

atwe i szybkie w monta u

Elementy s  wzajemnie do siebie dopasowane, 

sk ada si  je jak z przys owiowych klocków.

Mo liwe do budowy zarówno wewn trz, 

jak i na zewn trz budynków

Dzi ki we nie o g sto ci 120 kg/m3 mo na je 

stosowa  bez adnych dodatkowych zabez-

piecze  cieplnych przy wykonaniu komina 

na zewn trz budynku.

Akcesoria kominowe wykonane ze stali 

nierdzewnej

Drzwiczki wyczystkowe, zako czenia komi-

nowe, kratki przewietrzaj ce oraz wentylacyj-

ne dzi ki doskona ym parametrom nie ulegn

korozji tak szybko jak te wykonane z innych 

np. malowanych proszkowo blach.

Akcesoria dodatkowe

P yty wspornikowe (zarówno pod ceg  pe -

n  jak i modularn ), daszki betonowe, z cz-

ki czopuchowe – wymienione elementy 

wp ywaj  na bezpiecze stwo i pozwalaj

unika  b dów monta owych oraz przy pie-

szaj  budow  komina, co w rezultacie obni-

a koszty inwestycji. 

Ponadto w naszej ofercie znajd  Pa stwo 

systemy wentylacyjne dopasowane redni-

cowo do kominów ECO ZAPEL.

Zapraszamy na nasz  stron  internetow

www.kominy.zapel.com.pl, gdzie zapoznaj

si  Pa stwo z nasz  ofert .

Dokonuj c wyboru komina u atwieniem b -

dzie intuicyjny kalkulator, który skompletu-

je za Was wybrane kominy.

Jeste my przekonani, e nasze kominy s

produktem najlepszym jako ciowo. wiadcz

o tym Certyfikaty CE na kompletne systemy 

kominowe oraz 30-letnia gwarancja, jakiej 

udzielamy na nasze kominy.

Zaufa o nam ju  wielu klientów. Dowodem 

na to jest ci gle rozszerzaj ca si  sie  dys-

trybutorów na terenie naszego kraju jak 

równie  na rynkach zagranicznych.

Systemy kominowe  ECO ZAPEL

Artyku  promocyjny

Zak ady Porcelany Elektrotechnicznej 

ZAPEL S.A.

36-040 Boguchwa a

 ul. Techniczna 1

tel. 17 872 01 79

faks 17 872 03 20

www.kominy.zapel.com.pl

Pewno  i zaufanie na lata
Zak ady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, to najwi kszy w kraju i licz cy si  w wiecie producent porcelany 

elektrotechnicznej, istniej cy ju  od 1939 r. Rozwój Firmy nabra  szczególnej dynamiki po przekszta ceniu zak adu pa stwowego 

w spó k  akcyjn , co mia o miejsce w 1992 roku. Odnotowywany od tego czasu gwa towny rozwój technologiczno-inwestycyjny umo li-

wi  istotne poszerzenie oferty asortymentowej m.in. o ceramiczne systemy kominowe ECO ZAPEL, które z czasem zyska y ogromn

popularno  nie tylko na terenie Polski, ale tak e poza granicami kraju. Wybór komina to sprawa bardzo wa na, szczególnie dzi ,

kiedy rynek zalewany jest produktami niewiadomego pochodzenia. Pa stwo dokonuj c wyboru komina zapewne bior  pod uwag  cen

i jako  oferowanego produktu i zadaj  sobie pytanie:

Dlaczego warto inwestowa  w kominy ECO ZAPEL?  


