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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Ceramiczne przewody kominowe typu „Normal+” (przekrój 
kwadratowy) i „Uniwersał+” (przekrój okrągły) produkcji ZWK 
„Marywil” są przeznaczone do budowy wewnętrznej, tj. właściwej 
części komina. Badania przeprowadzone w niezależnym labora-
torium na zgodność z normą PN-EN 1457 potwierdziły ich odpor-
ność na temperaturę pracy do 600°C. Oznacza to, że mogą służyć 
do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnego rodzaju pa-
liwem, tj. gazem, olejem opałowym, paliwami stałymi. Oferowane 
elementy łącznie z izolacją termiczną i obudową z bloczków ke-
ramzytowych stanowią kompletny przewód kominowy.
Produkowane przez ZWK „Marywil” S.A. kamionkowe elementy 
przewodów kominowych UNIWERSAL+ i NORMAL+ spełniają 
wymagania normy PN-EN 1457: 2003 oraz PN-EN 1457:2003/
A1:2004, a nasady (kominki spalinowe) PN-EN 13502:2005.

Zalety
  są odporne na działanie wysokich temperatur – co oznacza, 
że nawet w przypadku działania skrajnie wysokich i zmien-
nych temperatur komin nie ulega uszkodzeniom oraz nie tra-
ci szczelności,

  są odporne na działanie kwasów – co w praktyce oznacza od-
porność na wszystkie gazy posiadające własności korozyjne, 
a powstające w procesie spalania,

  charakteryzują się niewielką nasiąkliwością – co oznacza bar-
dzo niewielką penetrację pary wodnej, kondensatu i opadów 
atmosferycznych przez ściany przewodu,

  posiadają małą pojemność cieplną – szybkie ogrzanie ścian 
przewodu, wyrównanie temperatury i wytworzenie prawidło-
wego ciągu kominowego,

  charakteryzują się małą ścieralnością – odpornością na prze-
pływ cząstek stałych oraz na mechaniczne czyszczenie ko-
mina,

  są łatwe w montażu i lekkie,
  są funkcjonalne i „przyjazne” na etapie projektowania i wyko-
nawstwa dzięki mnogości typów i rozwiązań.

Opis technicznyOpis techniczny
Typ komina: A2N1 
Wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa 
Odporność ogniowa: 600°C
Kwasoodporność: powyżej 95%

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A.

ul. Sportowa 10 26-130 Suchedniów
tel. 041 254 30 30, faks 041 254 34 91

www.marywil.wirtuale.pl
e-mail: marywil@marywil.wirtuale.pl

Ceramiczne systemy kominowe

System kominowy z wentylacją  UNIWERSAL + DN 150 
wysokość  8 m.b.   1812,36 zł netto

System kominowy z wentylacją  UNIWERSAL + DN 200 
wysokość  8 m.b.   2293,68 zł netto 

Cena systemu kominowego
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