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SYSTEM KOMINOWY KONEKT
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 System Kominowy KONEKT to trójwarstwowy, 
uniwersalny i zarazem najlepszy rodzaj systemu 
kominowego na rynku. Przeznaczony jest  zarówno 
do nowoczesnych pieców na paliwa stałe,  ciekłe – również 
tych, w których występuje efekt skraplania się spalin 
(temperatura spalin jest mniejsza  niż 200°C), jak również 

do tradycyjnych urządzeń grzewczych. Trójwarstwowe, 
w pełni izolowane wełną rozwiązanie systemu sprawia, 
że system spełnia wysokie wymagania stawiane przez 
nowoczesne techniki grzewcze. Wkłady kominowe 
o wysokiej klasie A1N1/B2N1 są odporne na pożar 
sadzy oraz na działanie wysokich i niskich temperatur 
od 60 do 600°C. Wkłady charakteryzują się również gładką 
powierzchnią oraz odpornością na działanie czynników 
agresywnych korozyjnie. System odporny jest na wilgoć  
i kwaśny kondensat. Zastosowana  w Systemie KONEKT 
specjalnie wyprofilowana otulina kominowa KONROC 
wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą ceramiczną 
a pustakiem  keramzytobetonowym sprawia, że system jest 
prosty i szybki w montażu.

Otulina kominowa KONROC pełni kilka bardzo ważnych 
funkcji w kominie :

• stabilizuje ceramikę,
• zapobiega wychładzaniu się komina, gwałtowne 

rozpalenie pieca przy zimnym kominie może 
poważnie uszkodzić elementy ceramiczne,

• ogranicza efekt skraplania się spalin 
w kominie - spaliny w zimnym kominie schładzają 
się i osiągają punkt rosy zamieniając się w wodę,

• przy zapaleniu się komina stanowi 
ognioodporną barierę

Właściwości Systemu Kominowego KONEKT:
• praca w zakresie temperatur od 60 do 600°C,

•  odporny na pożar sadzy,

SYSTEM KOMINOWY KONEKT

1. deflektor 2. płyta 
przykrywająca

8. obudowa 
komina PK, PKW 

lub PKW2

3. wełna

9. kolanko
odskraplacza

4. rura

10. kratka

5. trójnik 45°
lub trójnik 90°

11. drzwiczki

6. wyczystka 7. odskraplacz

12. płyta czołowa 13. kit RUDOMAL 14. sznur 
ceramiczny

płyta przykrywająca za dopłatą

• odporny na wilgoć, działanie kondensatu oraz korozję budowlaną,
•  możliwość posadowienia na zewnątrz budynku,
•  możliwość współpracy z wszystkimi rodzajami paliw,
•  lekka konstrukcja,
•  doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła.

System spełnia wymagania stawiane w normach: EN 13063-1, 13063-2 oraz 
13063-3, co potwierdzają otrzymane certyfikaty CE



•płyta przykrywająca za dopłatą

SYSTEM KOMINOWY KONEKT TURBO
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 System Kominowy KONEKT TURBO to nowoczesny, 
dwuwarstwowy system powietrzno - spalinowy 
przeznaczony od odprowadzania spalin z pieców 
z zamkniętą komorą spalania oraz z pieców 
kondensacyjnych.

W systemie zastosowano wysokiej jakości ceramikę 

kominową spełniającą wymagania D3P1, cały system zaś 
spełnia zharmonizowane wymagania określone normami 
EN 13063-2 oraz 13063-3, potwierdzone otrzymanymi 
certyfikatami europejskimi. 

Powietrze do spalania w tym systemie dostarczane 
jest kanałami pomiędzy rurą ceramiczną a obudową 
komina. Płynie ono strumieniem odwrotnym do gazów 
spalinowych. W ten sposób udało się rozwiązać problemy 
związane z powietrzem niezbędnym do spalania 
w nowych budynkach, gdzie nie ma możliwości dostarczania 
powietrza do paleniska z zewnątrz.

System Kominowy TURBO jest kominem, do którego 
mogą być podłączane urządzenia grzewcze usytuowane 
na poszczególnych kondygnacjach budynku w tzw. 
Systemie LAS, system umożliwia podłączenie do jednego 
komina nawet 10 urządzeń grzewczych.

Ilość dopuszczalnych podłączeń uzależniona 
jest od mocy kotła oraz przekroju komina. Ilość 

dopuszczalnych podłączeń uzależniona 
od przekroju komina przedstawia poniższa tabela

przekrój komina
(mm)

maksymalna dopuszczalna 
ilość urządzeń

100 1
140 3
180 5
200 6
220 8
250 10
300 12

Właściwości Systemu Kominowego KONEKT TURBO
• system kominowy przeznaczony 

do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą 
komorą spalania,

• zakres temperatury spalin 30÷200 °C
• przewidywana praca w podciśnieniu,
• odporny na działanie wilgoci i kwasów oraz 

na korozję budowlaną, 
•  możliwość przyłączenia na jednej kondygnacji do 

4 kotłów.

SYSTEM KOMINOWY KONEKT TURBO

1. deflektor 2. płyta 
przykrywająca

9. obudowa 
PK, PKW

lub PKW2

3. KJZ podstawka

10. obejma 
stabilizująca

4. KZ rura
prosta

11. uszczelki 
kwasoodporne 
100x80 i 80x60

5. KC/KS przyłącze 
rewizyjne

12. drzwiczki 
rewizyjne

6. odskraplacz 7. syfon 
odskraplacza

8. dekiel
wyczystki

13. maskownica 
dolna 14. płyta czołowa 15. kratka 16. kit RUDOMAL



SYSTEM KOMINOWY KONEKT PS
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 System kominowy KONEKT PS to nowoczesny 
system odprowadzania spalin przeznaczony 
do wkładów kominkowych i kotłów na paliwo stałe (drewno 
i węgiel). Komin KONEKT PS przeznaczony jest 
do pieców, gdzie temperatura spalin jest wyższa niż 200°C. 

Nie należy stosować tego systemu do kotłów miałowych 
 i urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny mokre oraz 
do kominków z płaszczem wodnym.

W systemie KONEKT PS zastosowano wkłady ceramiczne 
wysokiej klasy A1N1/B2N1, które są kwaso- i ognioodporne. 
Cechą charakterystyczną systemu jest niska cena i szybki 
montaż. W tym systemie zaleca się użycie trójnika przyłącza 
spalin pod kątem 45°, co zapewni lepszy ciąg komina.

Właściwości Systemu Kominowego KONEKT PS: 
• odporny na wysokie temperatury spalin
(od 200°C do 600°C),
• odporny na pożar sadzy,
• przeznaczony do urządzeń opalanych paliwem stałym,
• oddzielenie części spalinowej od konstrukcyjnej,

• rury wewnętrzne wykonane z szamotu odporne na 
korozję budowlaną,

• komin należy sytuować wewnątrz budynku,
• lekka konstrukcja
 
System spełnia wymagania stawiane w normach: EN 
13063-1oraz 13063-3, co potwierdzają otrzymane 

certyfikaty CE

SYSTEM KOMINOWY KONEKT PS

        •

1. deflektor 2. płyta 
przykrywająca

7. obudowa 
PK, PKW

lub PKW2

8. obejma 
stabilizująca

3. rura 4. trójnik 45°
lub trójnik 90° 5. wyczystka 6. drzwiczki

9. płyta czołowa 10. kit RUDOMAL 11. sznur 
ceramiczny

płyta przykrywająca za dopłatą

PUSTAKI WENTYLACYJNE KONEKT

36

50

50

57

25

36

25

20

25

PW1 
jednokanałowy

wymiary kanałów
11 × 16 cm

PW2 
dwukanałowy

wymiary kanałów
11 × 16 cm

PKW2 
dwukanałowy

wymiary kanałów
11 × 16 cm

PW3 
trójkanałowy

wymiary kanałów
10 × 16 cm

PW4 
czterokanałowy

wymiary kanałów
10 × 16 cm

Pustaki wentylacyjne KONEKT przeznaczone są do budowy 
kominów wentylacji grawitacyjnej.

Zastosowanie pustaków wentylacyjnych produkcji firmy KONEKT 
zapewnia sprawną wymianę powietrza w procesie usuwania 
z pomieszczeń  zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego 
miejsce powietrza świeżego.

• zastosowana w produkcji pustaków mieszanka  
keramzytobetonowa zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną 
i termiczną

• konstrukcja pustaków pozwala na 
modułowe stosowanie, wielkość pustaków  
jest dopasowana do pozostałych Systemów 
Kominowych KONEKT

• możliwość zastosowania pustaków 
wentylacyjnych jako przewodów montażowych 
Systemu Kominowego KONEKT Flex

25



SYSTEMY KONEKT BLACK I KONEKT FLEX
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•elementy dostępne za dopłatą

System wykonany z czarnej stali o grubości 
2mm, malowanej farbą żaroodporną Senotherm. 
Stosowany jako przyłącza do odprowadzenia spalin 
 z kominków i urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe 
(pracujących bez kondensacji), 
gdzie temperatura spalin 

może dochodzić do 1000ºC. 
To co wyróżnia System KONEKT Black spośród 
innych rozwiązań tego typu dostępnych 
na rynku, to przede wszystkim wyjątkowo 
estetyczne połączenie segmentów kolana 
skrętnego, wysokiej jakości spawy oraz 
precyzyjnie wykonane spęcznienie na każdym 
elemencie.

SYSTEM KOMINOWY KONEKT BLACK

ELEMENTY SYSTEMU KONEKT BLACK

ELEMENTY SYSTEMU KONEKT FLEX

SYSTEM KOMINOWY KONEKT FLEX

1. kolano stałe 45° 2. kolano 90°
skrętne z rewizją

6. zestaw 
przyłączeniowy

3. rura prosta
(250/500/1000mm)

7. zestaw 
przyłączeniowy z 

rewizją

4. rura z szybrem

8. zestaw 
przyłączeniowy do 
kominów ceramicznych

5. redukcja

9. rozety

System kominowy KONEKT 
FLEX z klasą ciśnieniową  P1 

to nasz jednościenny system 
odprowadzania spalin, który 
dzięki elastyczności oraz 
dowolnemu formowaniu 
rury Flex  może być 

montowany zarówno 
w kanałach wentylacyjnych 

KONEKT, jak również w skośnych, 
zawężonych i trudnodostępnych 

odcinkach komina. System jest stosowany do kotłów 
kondensacyjnych.

Może być również stosowany jako fragment 
systemu LAS. System KONEKT FLEX łączymy 
za pomocą specjalnych złączek i uszczelniamy silikonem. 
Konstrukcja złączek jest taka, że bardzo łatwo można 
je połączyć z rurą Flex i uzyskać klasę szczelności P1. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu system może pracować 
na mokro, w temperaturze do 200°C i  nadciśnieniu 200Pa. 
System KONEKT Flex jest bardzo prosty w montażu, 
montowany głównie w kanałach wentylacyjnych KONEKT.

1. rura FLEX 3. silikon

5. płyta dachowa 
KOMBI

7. złączka 
pośrednia

asortyment dodatkowy

2. złączka dolna 4. złączka górna

6. kolano 
podparte

•

• •



RODZAJE I PRZEKROJE SYSTEMÓW KOMINOWYCH
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DOSTĘPNE PRZEKROJE SYSTEMÓW KOMINOWYCH, PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA PUSTAKÓW

36

36

36

61

36

75

61

50

72

50

36

100

36

100

36

86

36

86

36

50

46

46

dla 
kominów

o przekroju
220-250 

dostępne na zamówienie                          niedostępne

ŚREDNICA
(mm) KONEKT KONEKT PS KONEKT TURBO KONEKT BLACK KONEKT FLEX

80

100

120

130

140

150

160

180

200

220

250

300

36×36 36×36

36×36

36×36 36×36

36×36 36×36 36×36

36×36 36×36 36×36

36×36 36×36 36×36

36×50 36×50

36×50

36×50 36×50

36×50 36×50 36×50

36×50 36×50 36×50

36×50

48×48

55×55 55×55 55×55

48×48 48×48

48×48 48×48 48×48

36×50 36×50

36

57



WŁAŚCIWY DOBÓR SYSTEMU KOMINOWEGO

07

Zgodnie z normą PN–89/B-10425 wysokość komina 
ponad dachem zależy od kąta nachylenia i rodzaju pokrycia 
połaci dachowej lub przeszkody znajdującej się w odległości 
mniejszej niż 10m.

DOBÓR RODZAJU SYSTEMU KOMINOWEGO

DOBÓR WYSOKOŚCI SYSTEMU KOMINOWEGO

DOBÓR PRZEKROJU SYSTEMU KOMINOWEGO
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SYSTEM ZBIORCZY
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Paliwo: węgiel, drewno

Paliwo: gaz



PIECZĄTKA DYSTRYBUTORA

UL. WIEWIÓRCZA 111, 15-532 BIAŁYSTOK
TEL. +48 85 674 50 73 FAX. +48 85 741 50 67
EMAIL: ZAMOWIENIA@KONEKTKOMINY.PL

WWW.DOBRYKOMIN.PL 

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI
1. 533-577-885
2. 730-450-095
3. 535-835-890
4. 535-835-908
5. 730-450-094
6. 799-338-187
7. 535-381-104
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