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Charakterystyka ogólna
Komin jest niezbędnym i ważnym elementem instalacji w każdym domu. Odpo-
wiada za sprawne działanie urządzenia grzewczego podłączonego do komina,
chroni domowników i budynek oraz ogranicza zużycie energii. Nowoczesny sys-
tem kominowy Leier może być stosowany do wykonywania przewodów spalino-
wych i dymowych, odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych opalanych
paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem. Dzięki zastosowaniu szamotowe-
go wkładu spalinowego komin jest odporny na działanie wilgoci i kwaśnych spa-
lin, wysokiej temperatury oraz częste jej zmiany. Trójwarstwowy system komino-
wy Leier dostępny jest również w wersji z dodatkowym przewodem wentylacyj-
nym. Całość dostarczana jest w kompletnych zestawach, gotowych do szybkiego
montażu. Jest to idealne rozwiązanie do domków jednorodzinnych. Uzupełnie-
niem oferty systemu kominowego Leier są wentylacyjne pustaki jedno-, dwu-,
trzy- i czterokanałowe wykonane z betonu lekkiego.
EElleemmeennttyy  ssyysstteemmuu::  
� keramzytowy pustak obudowy komina – ma wyprofilowane kanały przewie-

trzające na całej długości komina skutecznie odprowadzające wilgoć z wełny
mineralnej; zaopatrzony jest również w otwory montażowe w narożach, które
mogą być wykorzystane do usztywnienia komina ponad połacią dachową.

� welna mineralna – dostarczana jest w łatwych do montazu łupkach i zapobie-
ga wychłodzeniu się spalin.

� rury szamotowe – są odporne na pożar sadzy i gwarantują prawidłową pracę
komina w każdym zakresie temperatur.

System kominowy Leier

Kosztorys systemu kominowego LEIER 

Komin izolowany o wysokości 8 m  ÆÆ 14 cm  

Element Ilość Cena Wartość Wartość 

[szt.] jednostkowa netto [zł] brutto [zł]

lub m.b. netto [zł] 

Pustak kominowy 24 18 432 527

Element odprowadzenia skroplin 1 120 120 146

Rura z otworem rewizyjnym 1 123 123 150,06

Rura prosta 20 13,5 270 329,4

Rura podłączenia kotła 1 123 123 150,06

Wełna mineralna 8 33,5 268 326,96

Płyta czołowa 1 65 65 79,3

Osłona zakończenia komina 1 172,35 172,35 210,27

Drzwiczki rewizji komina 1 135,63 135,63 165,47

Kratka przewietrzająca 1 44 44 53,68

Kit uszczelniający 1 44 44 53,68

Czapa kominowa pod tynk 1 80 80 97,6

1876,98 2289,92
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