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WADEX Spó ka Akcyjna jest jednym z czo-
owych polskich producentów systemów ko-

minowych, wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Wykorzystanie w produkcji materia ów z naj-
lepszych europejskich hut zapewnia najwy -
sz  jako  wyrobów, potwierdzon  stosowny-
mi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

WADEX SA produkuje systemy kominowe 
wspó pracuj ce z urz dzeniami grzewczymi, 
opalanymi ró nego rodzaju paliwami. Szeroka 
oferta systemów odprowadzania spalin pozwala 
dobra  w a ciwy komin dostosowany do warun-
ków budowlanych i eksploatacyjnych. Doradcy 
techniczni WADEX SA wspó pracuj  z inwesto-
rami i wykonawcami na ka dym etapie inwesty-
cji, poczynaj c od projektu poprzez monta  a
do odbioru ko cowego. Ich wiedza i do wiad-

czenie zapewniaj  bezpiecze stwo i popraw-
no  funkcjonowania systemu kominowego.

Inwestor, dokonuj c wyboru systemu komi-
nowego, musi go dostosowa  do typu urz dze-
nia grzewczego i rodzaju paliwa oraz miejsca 
monta u. W budynkach jednorodzinnych pro-
jektuje si  coraz cz ciej dwa rodzaje ogrzewa-
nia – ta sze oparte o paliwa sta ym oraz dro -
sze, ale wygodniejsze w eksploatacji, bazuj ce 
na paliwie gazowym. 

Najcz ciej stosowanym w chwili obecnej sys-
temem kominowym jest system typu TURBO, 
przeznaczony do odprowadzenia spalin z ko-
t ów kondensacyjnych lub z zamkni t  komo-
r  spalania, pracuj cych w nadci nieniu, opala-
nych gazem lub olejem opa owym. WADEX SA 
posiada w swojej ofercie elementy zapewniaj ce 

dostosowanie systemu odprowadzenia spalin do 
praktycznie ka dych warunków budowlanych:

 Najpopularniejszym rozwi zaniem jest wk ad 
kominowy do ju  istniej cego szachtu – mo e to 
by  jeden z kana ów kominowych w nowo wy-
budowanym budynku lub istniej cy szacht ko-
minowy w ju  eksploatowanym. Przestrzegamy 
– szacht kominowy musi by  czysty gdy  w prze-
ciwnym razie mo e doj  do uszkodzenia kot a. 
Nale y równie  zapewni  niezb dn  ilo  po-
wietrza do spalania (odpowiedniej wielko ci
przekrój szachtu).

 Zdarza si , e w budynku nie ma ju  wolnego 
szachtu i przewód kominowy nale y poprowa-
dzi  na zewn trz budynku, mocuj c go do ciany 
obejmami konstrukcyjnymi. Taki komin mo e
mie  wybrany kolor p aszcza zewn trznego, do-
stosowany do elewacji budynku. Przestrzegamy 
– musi to by  komin izolowany, aby na ca ej jego 
d ugo ci nie nast powa o skraplanie odprowa-
dzanych spalin. 

 Najprostszym rozwi zaniem jest wyrzut spa-
lin systemem kominowym poprowadzonym bez-
po rednio przez cian  kot owni. Przestrzegamy 
– nie unikniemy w tym przypadku zabrudzenia 
elewacji wokó  takiego przepustu.

 Najtrudniejszy przypadek to krzywy szacht 
kominowy, w którym nie mo emy zastosowa
prostych odcinków rur. WADEX SA ma w swo-
jej ofercie elastyczne przewody dwu cienne 
typu TURBOFLEX. Zostaj  one wprowadzone 
do szachtu poprzez system kszta tek, zapew-
niaj c skuteczne i bezpieczne odprowadzenie 
spalin z kot a kondensacyjnego. Ze wzgl du na 
elastyczno  przewodu jego monta  jest szybki 
i prosty. 

Wszystkie dane kontaktowe i parametry pro-
duktów dost pne s  na stronie www.wadex.pl

Barbara Miernik

Zapraszamy do wspó pracy

Systemy kominowe ze stali nierdzewnej WADEX

WADEX SA
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tel. 71 336 70 80
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