
IBF Polska Sp. z o.o. to jeden  z czo-

łowych producentów materiałów budow-

lanych z betonu, z prawie 45-letnim do-

świadczeniem na rynkach

europejskich i 12-letnim na

rynku polskim.

Na początku roku 2004

firma IBF rozszerzyła swoją

ofertę o systemy kominowe.

Stawiając sobie za cel wyso-

ką jakość i bezpieczeństwo

użytkowania, firma IBF po-

stawiła na doświadczonego

i wyspecjalizowanego pro-

ducenta rur ceramicznych,

niemiecką firmę HART-

KERAMIK. 

Łącząc doświadczenie

i technologie obu firm, IBF

wprowadziła do swojej gamy

produktów trójwarstwowe

systemy kominowe przezna-

czone do stosowania z każ-

dym rodzajem paliwa. Po-

czątkowo w ofercie firmy

znalazły się dwa typy syste-

mów: IBF CLASSIC oraz

IBF UNIVERSAL, w dru-

giej połowie roku dołączył

system IBF AIRVENT, a na

początku 2005 podczas Międzynarodo-

wych Targów Poznańskich BUDMA 2005

firma zaprezentowała system powietrzno-

spalinowy IBF KOMBI.

IBF CLASSIC to system przeznaczo-

ny do kotłów opalanych paliwami stałymi

– węglem, koksem lub drewnem. W syste-

mie tym pustaki z keramzytobetonu two-

rzą osłonę zewnętrzną. Przewody o okrą-

głym przekroju tworzą warstwę we-

wnętrzną komina. Rury ceramiczne to

prefabrykowane elementy osadzane pio-

nowo za pomocą kitu kwasoodpornego na

tzw. zakładkę. Pomiędzy wkładem z rur

ceramicznych a pustakiem z keramzyto-

betonu komin IBF CLASSIC posiada

również dodatkową warstwę izolacji

z wełny mineralnej. Poprzez zastosowa-

nie izolacji zmniejszana jest powierzchnia

potrzebna do ogrzania komina. Takie roz-

wiązanie zapobiega nadmiernemu wyzię-

bianiu spalin w przewodzie kominowym

i zapewnia odpowiedni ich ciąg.

IBF UNIVERSAL to system przysto-

sowany do instalacji na dowolne paliwo, do

kotłów tradycyjnych i nowoczesnych.

Głównym zastosowaniem systemu IBF

UNIVERSAL jest połączenie go z najno-

wocześniejszymi kotłami niskotemperatu-

rowymi, w których temperatura gazów spa-

linowych na wylocie nie przekracza 80-

100°C. Jak powszechnie wiadomo podczas

spalania gazu ziemnego lub oleju opałowe-

go powstaje znacznie większa ilość pary

wodnej niż przy spalaniu węgla czy drew-

na. By sprostać takim wymaganiom ko-

nieczne jest zastosowanie komina trójwar-

stwowego z przewietrzeniem oraz wyposa-

żonego w element odprowadzania skroplin.

Pustaki kominowe w systemie IBF

UNIVERSAL wyposażone są we wcięcia

w narożnikach. Dzięki zastosowaniu izola-

cji z wełny mineralnej ułożonej wokół rury

ceramicznej powstają w pustaku kanały

wentylacyjne. Doprowadzanie powietrza

do kanałów wentylacyjnych następuje po-

przez kratkę wentylacyjną umieszczoną

w drugim pustaku, a przenikająca wilgoć

zostaje przejęta i wyprowadzona przez wy-

lot komina do atmosfery. Izolacja z wełny

mineralnej pozostaje cały czas w stanie su-

chym. Wszystkie te elementy systemu za-

pewniają sprawne i długotrwałe działanie

izolacji  oraz chronią komin przed uszko-

dzeniami spowodowanymi wilgocią.

IBF AIRVENT to system pustaków do

wentylacji grawitacyjnej, który pozwala na

budowę przewodów wentylacyjnych do

8 kondygnacji w czterech odmianach: 1-,

2-, 3- oraz 4- kanałowe.  Pustaki wykonane

są z keramzytobetonu charakteryzującego

się wysoką wytrzymałością na ściskanie,

dzwiękoszczelnością, odpornością ognio-

wą. Poszczególne elementy systemu łączo-

ne są za pomocą zaprawy cementowo-wa-

piennej co w połączeniu z niską wagą daje

możliwość szybkiego i bezproblemowego

wybudowania kanałów wentylacji grawita-

cyjnej, a materiał z którego są wykonane

nadaje się bezpośrednio pod tynk.

IBF KOMBI to system powietrzno-

spalinowy przeznaczony do kotłów z za-

mkniętą komorą spalania złożony jest

z szamotowych profili wewnętrznych

oraz z obudowy z pustaków keramzytobe-

tonowych. Po utworzeniu z profili dwu-

ściennych prze-

wodu kominowe-

go, szamotowe

profile wewnętrz-

ne stanowią prze-

wód spalinowy.

Przestrzeń po-

między przewo-

dem spalinowym a

obudową wykorzy-

stuje się jako prze-

wód powietrzny.

Przewodem spali-

nowym odprowa-

dzane są spaliny z

urządzeń grzewczych, a przewodem po-

wietrznym dostarczane jest powietrze z ze-

wnątrz budynku potrzebne w procesie spa-

lania. Stosowane urządzenia grzewcze nie

pobierają powietrza z pomieszczeń, w któ-

rych są zainstalowane.

System kominowy IBF KOMBI dzię-

ki możliwości poboru powietrza z ze-

wnątrz budynku i dostarczania go do ko-

tła rozwiązuje problem ograniczonej wen-

tylacji pomieszczeń, która spowodowana

jest zastosowaniem bardzo szczelnej sto-

larki okiennej. Dodatkową zaletą tego

rozwiązania jest praca komina w tzw.

przeciwprądzie (powietrze do spalania

doprowadzane jest w kierunku przeciw-

nym do gazów spalinowych). Strumień

doprowadzanego powietrza jest podgrza-

ny przez gazy spalinowe, co ma znaczący

wpływ na zwiększenie wydajności podłą-

czonych kotłów (mniejsze straty energii).

Poza systemami kominowymi i wen-

tylacyjnymi IBF POLSKA Sp. z o.o. pro-

dukuje również kompletne systemy da-

chowe, pustaki ścienne i stropowe, kostki

brukowe i asortyment drogowy.
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