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KOMINSET to:

www.henitom.com

łatwy dobór komina do kotłów kondensacyjnych

trwałość i szczelność gwarantująca bezpieczeństwo

jego użytkownikom

sprawność i wydajność kotła grzewczego

szybki i łatwy montaż 
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Szanowny Kliencie, 

od 2000 roku dobieram, montuję, szkolę z zakresu kwasoodpornych i żaroodpornych systemów 

kominowych. To doświadczenie pozwoliło mi skompletować podstawowe zestawy kominowe, star-    

towe - KOMINSET'y - dedykowane do kotłów kondensacyjnych z zamknięta komorą spalania (turbo). 

Mają one na celu ułatwić dobór i montaż systemów kominowych zgodnie z potrzebami producentów 

kotłów grzewczych, punktów sprzedaży czy też instalatorów.

 

KOMINSET'y pochodzą z gamy naszych systemów kominowych powietrzno-spalinowych typu SKS    

i SKSP. Produkujemy również ich warianty izolowane (Typ SKSPI-2, SKSPI-3), które stanowią samo-   

dzielny komin zewnętrzny lub wewnętrzny. Można je dowolnie konfigurować i dopasowywać do in-      

dywidualnych potrzeb. W niniejszej ofercie przedstawiamy ich najpopularniejsze wersje.

 

Kotły kondensacyjne to urządzenia grzewcze z reguły bardzo ekonomiczne i wydajne, jednak potrze-     

bują do swojego sprawnego działania szczelny i czysty przewód do odprowadzania spalin oraz do 

doprowadzania do niego powietrza. Takie środowisko pracy jest wymagające i warto je odpowie-

dzialnie zorganizować dzięki właściwemu systemowi kominowemu. 

Potrzebujesz innego rozwiązania czy zestawu zgłoś się do nas, porozmawiamy o rozwiązaniach, 

które sprawdzą się u Ciebie.

 

Zapraszam do składania zapytań. Zawsze służymy pomocą techniczną. 

Z pozdrowieniami, 

Inż. Mariusz Chodak 
KIEROWNIK DS. ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU

HENITOM Dryjski Sp.j.
tel. 530-998-704 

mariusz@henitom.com 

Kominy jak klocki. 
Budujesz co potrzebujesz. 
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Systemy
kominowe
HENITOM to:

ochrona przed toksycznym

kondensatem i czadem

prawidłowa praca kotła grzewczego

bezpieczeństwo i trwałość na lata 



Szczegóły, które
tworzą JAKOŚĆ
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STAL AUSTENITYCZNA KWASOODPO-
RNA Z HUT EUROPEJSKICH 
atestowana, gat. 1.4301 i 1.4404

Cechuje ją wysoka odporność na korozję, kon-  

densat, wilgoć. Charakteryzują ją niska bez-  

władność cieplna, a więc szybko się nagrzewa  

i ochładza, co pozwala uzyskiwać właściwe wa-

runki pracy dla kotła grzewczego.

USZCZELKI SILIKONOWE RAU SIK
gwarantują szczelność
w nadciśnieniu P1-200Pa 

SYSTEM ŁĄCZENIA KIELICH-ROWEK
dopasowane i dokładne 

Elastycznie się dostosowują, nie pękają, nie 

przeciekają, dokładnie uszczelniają przewód 

kominowy, mają dłuższą żywotność, łatwe  

w montażu i wymianie, atestowane i prze-

badane

Idealnie dopasowane do siebie elementy gwa-

rantują sprawny montaż i zapewniają pra-  

widłowy spływ toksycznego kondensatu wy-   

twarzającego się przy spalaniu paliw. 
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1. KOMINSET
SKSP WYRZUT BOCZNY

Elementy zestawu:

oTrójnik 87  z rewizją
SKSP-TR87R – 1 szt. 

Rura prosta 1000 mm SKSP-RP1000 – 1 szt. 

Wyrzut boczny
SKSP-WB – 1 szt. 

Rozeta regulowana
SKSP-RR – 2 szt. 
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MATERIAŁ: 

Stal kwasoodporna austenityczna 

Przewód spalinowy: gat. 1.4404, gr. 0,5 mm lub 0,6 mm 

Przewód powietrzny: gat. 1.4301, gr. 0,6 mm 

Uszczelka silikonowa RAU SIK

KOMPATYBILNY Z PIECAMI: 

Kondensacyjnymi pracującymi w nadciśnieniu P1 (200Pa) 

KLASA TEMPERATURY: 

T200

PALIWA: 

Montaż:

oTrójnik 87  z rewizją SKSP-TR87R 

Rura prosta SKSP-RP1000 

Rozeta regulowana SKSP-RR 

Wyrzut boczny SKSP-WB

01.

02.

03.

04.

01
0203 04

w układzie koncentrycznym powietrzno-spalinowym (SKSP)
z bocznym wyrzutem spalin przez ścianę

PRACA SYSTEMU:

Rozwiązanie przeznaczone jest do pracy z kotłem grzewczym kondensacyjnym, gdzie wyrzut spalin 

oraz zasys powietrza do spalania jest realizowany poprzez układ koncentryczny (dwuścienny) wy-    

prowadzony na zewnątrz przez ścianę. Idealny w zastosowaniu w miejscach gdzie brak wolnych 

przewodów w szachcie kominowych. Trójnik z rewizją służy do podłączenia wkładu kominowego      

z kotłem (czopuchem) oraz do wglądu i kontroli przewodu kominowego.

KOD PRODUKTU: KOMINSET-SKSP-WB01 
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2. KOMINSET
SKSP WYRZUT GÓRNY

Elementy zestawu:

Daszek
SKSP-D – 1 szt.

 Opaska przeciwdeszczowa
SKSP-OP – 1 szt. 

 Blacha kominowa
SKSP-BK 1 szt. 

 Wyrzut górny
SKSP-WG – 1 szt. 

oKolano 87  z podporą
SKSP –K87P – 1 szt. 
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MATERIAŁ: 

Stal kwasoodporna austenityczna 

Przewód spalinowy: gat. 1.4404, gr. 0,5 mm lub 0,6 mm 

Przewód powietrzny: gat. 1.4301, gr. 0,6 mm 

Uszczelka silikonowa RAU SIK

KOMPATYBILNY Z PIECAMI: 

Kondensacyjnymi pracującymi w nadciśnieniu P1 (200Pa) 

KLASA TEMPERATURY: 

T200

PALIWA: 

Montaż: W układzie koncentrycznym powietrzno-spalinowym
(SKSP) z górnym wyrzutem spalin 

PRACA SYSTEMU:

W tym rozwiązaniu wyrzut spalin oraz zasys powietrza do spalania jest realizowany poprzez układ 

koncetryczny (dwuścienny) wyprowadzony poprzez szacht kominowy do góry. Zestaw jest również 

odpowiedni do zastosowania w istniejących przewodach kominowych, które używane były wcześniej  

do odprowadzenia dymu z kotłów na paliwa stałe. 

W skład zestawu nie wchodzą elementy podłączeniowe do pieca oraz rury proste, które należy od-     

powiednio dobrać do potrzeb. 

KOD PRODUKTU: KOMINSET-SKSP-WG01

01

02

03

04

0506
0708

oKolano 87  SKSP-K87 (zestaw nie zawiera)

Rura prosta SKSP-RP (zestaw nie zawiera)
oKolano 87  z podporą SKSP-K87P 

Rura prosta SKSP-RP (zestaw nie zawiera)

Blacha kominowa SKSP-BK

Opaska przeciwdeszczowa SKSP-OP

Wyrzut górny SKSP-WG

Daszek SKSP-D

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.
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3. KOMINSET
SKS WYRZUT GÓRNY 

Elementy zestawu:

Daszek
SKS-D – 1 szt. 

Wyrzut górny
SKS-WG – 1 szt. 

oKolano 87  z podporą
SKS-K87P – 1 szt. 
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MATERIAŁ: 

Stal kwasoodporna austenityczna 

Przewód spalinowy: gat. 1.4404, gr. 0,5 mm lub 0,6 mm 

Przewód powietrzny: gat. 1.4301, gr. 0,6 mm 

Uszczelka silikonowa RAU SIK

KOMPATYBILNY Z PIECAMI: 

Kondensacyjnymi pracującymi w nadciśnieniu P1 (200Pa) 

KLASA TEMPERATURY: 

T200

PALIWA: 

Montaż: W układzie powietrzno-spalinowym mieszanym z górnym wyrzutem
spalin typu SKS i SKSP z górnym wyrzutem spalin 

PRACA SYSTEMU:

W tym rozwiązaniu wyrzut spalin realizowany jest poprzez zamontowaną rurę spalinową, a powie-   

trze do spalania dostarczane jest z tak zwanego szachtu (przestrzeń wokół rury spalinowej). Zestaw 

jest odpowiedni do zastosowania w istniejących przewodach kominowych, które używane były 

wcześniej jako wentylacyjne. System ten umożliwia adaptację starych istniejących kominów do 

nowych rodzajów urządzeń grzewczych. W skład zestawu nie wchodzą elementy podłączeniowe do 

pieca oraz rury proste, które należy odpowiednio dobrać do potrzeb.

KOD PRODUKTU: KOMINSET-SKS-WG01

01

02

03

04

05

06

0708

Redukcja do adaptera SKSP-RA (zestaw nie zawiera) 
oKolano 87  SKSP-K87 (zestaw nie zawiera) 

Rura prosta SKSP-RP (zestaw nie zawiera) 

Rozeta stała SKSP-RS (zestaw nie zawiera) 

Kolano z podporą SKS-KP

Rura prosta SKS-RP (zestaw nie zawiera) 

Wyrzut górny SKS-WG

Daszek SKS-D

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.
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4. KOMINSET
SKS UKŁAD ROZDZIELNY 

Elementy zestawu:

Daszek
SKS-D – 1 szt. 

 Rozeta regulowana
SKSP-RR – 1szt. 

o Kolano 87 z podporą
SKS-K87P – 1 szt. 

Blacha kominowa
SKS-BK – 1 szt.
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MATERIAŁ: 

Stal kwasoodporna austenityczna 

Przewód spalinowy: gat. 1.4404, gr. 0,5 mm lub 0,6 mm 

Przewód powietrzny: gat. 1.4301, gr. 0,6 mm 

Uszczelka silikonowa RAU SIK

KOMPATYBILNY Z PIECAMI: 

Kondensacyjnymi pracującymi w nadciśnieniu P1 (200Pa) 

KLASA TEMPERATURY: 

T200

PALIWA: 

Montaż: W układzie powietrzno-spalinowym rozdzielnym typu SKS 

KOMINSET-SKS-WG01

0102

03

04

05

06

07

08
09

10

Redukcja do adaptera SKS-RA (zestaw nie zawiera)

Rura prosta SKS-RP (zestaw nie zawiera)
oKolano 87  SKS-K87 (zestaw nie zawiera)

Rozeta stała SKS-RS (zestaw nie zawiera)

Wyrzut boczny SKS-WB (zestaw nie zawiera)
oKolano 87  z podporą SKS-K87P 

Rura prosta SKS-RP (zestaw nie zawiera)

Blacha kominowa SKS-BK

Opaska przeciwdeszczowa SKS-OP

Daszek SKS-D

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

PRACA SYSTEMU:

W tym rozwiązaniu spaliny odprowadzane są do atmosfery poprzez system rur zabudowanych we-   

wnątrz przewodu kominowego a powietrze niezbędne do prawidłowego działania kotła pobierane 

jest oddzielną rurą z zewnątrz. Zestaw jest odpowiedni do zastosowania w istniejących przewodach 

kominowych, które używane były wcześniej jako wentylacyjne lub spalinowe ale z racji małego prze-     

kroju nie można zamontować systemu koncentrycznego. Zestaw umożliwia adaptację starych ist-    

niejących kominów do nowych rodzajów urządzeń grzewczych wymagających nowoczesnych ro-    

związań. W skład zestawu nie wchodzą elementy podłączeniowe do pieca oraz rury proste, które 

należy odpowiednio dobrać do potrzeb.



TYP

BUDOWA

SKS SKSP SKSPI-2 SKSPI-3

GATUNKI STALI
przewód spalinowy 
przewód powietrzny 
przewód zewnętrzny

1.4404 
-

1.4404 
1.4301 

-

1.4404 
- 

1.4301

1.4404 
1.4301 
1.4301

WARSTWA IZOLACJI nie niepalna wełna mineralna typ: Alu lamella mat

ZAKRES ŚREDNIC
od - do (mm) Ø 60 ÷ Ø 400 Ø 60/90 ÷ Ø 250/350 Ø 60/100 ÷ Ø 400/465 Ø 60/100/145 ÷ Ø 250/350/415

KOTŁY W PRACY nadciśnienie P1 (200Pa)

KOTŁY NA PALIWA gaz, olej, pellet

KLASA TEMPERATURY T200

ODPORNOŚĆ NA
KONDENSAT

tak (W)

ODPORNOŚĆ NA
KOROZJĘ

tak (Vm)

ODPORNOŚĆ NA
NAPRZEMIENNE

ZAMARZANIE I ODMARZANIE 
odporny

ODPORNOŚĆ NA
POŻAR SADZY

nie (0)

ODLEGŁOŚĆ OD
MATERIAŁÓW PALNYCH 

55 mm

KOLOR malowanie proszkowe w różnych kolorach

14

SYSTEMY KOMINOWE 
POWIETRZNO-SPALINOWE
HENITOM 

100% stal
austenityczna

lat
gwarancji

25

różne
kolory

pojedynczy,
spalinowy

podwójny,
koncentryczny,

spalinowo-powietrzny

podwójny,
izolowany,
spalinowy

potrójny, koncentryczny,
izolowany,

spalinowo-powietrzny
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FAQ
Pytanie & odpowiedzi

Czy systemy posiadają certyfikat CE?

Tak. Nasze systemy kominowe powietrzno-spalinowe produkowane są zgodnie z restrykcyjną normą 

unijną: EN 14989-2:2007 i posiadają certyfikat CE. Mogą być użytkowane na terenie całej Unii Euro-    

pejskiej. Nasza produkcja podlega audytom zewnętrznym i nadzoruje je Instytutu Nafty i Gazu – Pań-   

stwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Certyfikaty CE i Deklaracje Właściwości Użytkowych dostę-   

pne są na naszej stronie internetowej www.henitom.com

Z jakiej stali są wykonane wasze systemy kominowe?

HENITOM produkuje swoje systemy kominowe tylko i wyłącznie ze stali austenitycznych kwasoodpo-   

rnych pochodzących z hut europejskich w gatunkach 1.4404 i 1.4301. To stal o wysokich właściwościach 

antykorozyjnych, doskonale sprawdzona i przebadana. Naszym wyróżnikiem jest to, że nie korzysta-  

my nigdy ze stali z hut azjatyckich czy niewiadomego pochodzenia, których stal cechuje niska jakość. 

Nie stosujemy również stali ferytycznych (magnetycznych), które mają niskie właściwości antyko-    

rozyjne. Z racji długoletniego doświadczenia, wiemy, że komin musi być trwały i bezpieczny, a to wy-    

maga przede wszystkim produkcji z dobrej jakości sprawdzonego surowca.

Czy systemy posiadają gwarancję?

Tak. W przypadku systemów powietrzno-spalinowych okresy gwarancyjne to:

- 25 lat – piece na paliwo gaz i pellet

- 20 lat – piece na paliwo olej opałowy.

Produkt jest bardzo trwały i należy go użytkować zgodnie z Warunkami Gwarancji dostępnymi na 

naszej stronie internetowej www.henitom.com

Czym różni się wasz system kominowy kwasoodporny od systemów ceramicznych?

Nasze systemy są jak klocki. Można je dostosować do każdego typu kotła grzewczego, podłączenia 

oraz usytuowania. Praktycznie nie mają żadnych ograniczeń, co w przypadku ceramiki już jest to 

bardzo trudne. Dzięki różnorodności elementów i kształtek można z naszych rozwiązań budować 

taki system do odprowadzania spalin, jaki jest wymagany i potrzebny. Wykonane są ze stali 

kwasoodpornej austenitycznej, które obecnie są najmocniejszym i najtrwalszym surowcem do 

produkcji systemów kominowych. Stal ta również jest bardzo gładka, co gwarantuje szybki spływ 

kondensatu czy wilgoci. Do niej nic nie wsiąka. System łączeń kielich-rowek z uszczelkami silikono-     

wymi gwarantuje szczelność przewodowi oraz łatwy montaż. Co bywa utrudnieniem przy syste-    

mach ceramicznych, w szczególności kiedy je trzeba zamontować od nowa w istniejących przewodach

16
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kominowych. Również dynamika nagrzania i ochłodzenia stali kwasoodpornej jest kilkanaście razy 

lepsza od ceramiki, co istotne jest przy sprawnym uzyskaniu właściwego ciągu kominowego. Dużym 

atutem staje się fakt, że kominy kwasoodporne w wersjach izolowanych i malowanych, są częścią 

estetycznego wyglądu. Można je dopasować pod wymagany kolor czy to dachu czy to salonu, w którym 

przebiega podłączenie. 

Czym różni się wasz kwasoodporny system kominowy od systemów z polipropylenu?

Każdy komin i system, który odprowadza spaliny powinien być odporny na ogień oraz zniekształcenia. 

To podstawowa i jedna z najważniejszych właściwości wymaganych dla systemów odprowadzających 

spaliny. Systemy z polipropylenu czy innych sztucznych tworzyw niewiadomego pochodzenia powinny 

przejść szczegółowe badania ogniowe i mieć oznaczenie dokładnej klasy temperatury jaką są wstanie 

wytrzymać. Warto to bardzo dokładnie sprawdzić. Bardzo często podczas użytkowania systemów 

kominowych z tworzyw sztucznych ich struktura podlega rozkładowi, ponieważ nie wytrzymują tempe-    

ratury i nadzwyczajnie się topią oraz zniekształcają. Podlegają również degradacji pod wpływem 

słońca czy warunków atmosferycznych. Plastik ulega destrukcji, powstają pęknięcia, rozwarstwienia 

a bardzo często po prostu jest stopiony. Cyklicznie również podgrzewany plastik wydziela bardzo 

szkodliwe substancje, takie jak: tlenek węgla, tlenek siarki, cyjanowodór czy fosgen, które zagrażają 

naszemu zdrowiu, a nawet życiu! To wszystko powoduje, że nie są wstanie stworzyć szczelnego i trwa-  

łego przewodu do odprowadzania spalin, co przede wszystkim jest gwarancją naszego bezpieczeń-     

stwa. Warto podkreślić, że stal nierdzewna, kwasoodporna z jest wytrzymała na pożar, dobrze znosi 

różnorodne temperatury i nie podlega szybkiej degradacji oraz korozji. To oznacza, że wykonane       

z nich systemy kominowe są trwałe, szczelne i bezpieczne.

Czy możecie skomponować inny zestaw startowy dedykowany dla konkretnych kotłów grzewczych 

czy innych rozwiązań?

Tak. W niniejszym katalogu znajdują się najbardziej popularne rozwiązania do odprowadzania spalin 

z kotłów kondensacyjnych. Jeśli istnieje potrzeba stworzenia zestawu pod konkretny kocioł grzewczy 

czy inne wymagania prosimy o bezpośredni kontakt z nami. 

Czy można zwrócić zamówienie?

Jeśli jest to typowy zestaw startowy, zawarty w tym katalogu, to tak. Jeśli wykonujmy nietypowe 

rozwiązanie czy dedykowany zestaw to zachęcamy o mniejsze zamówienie, ponieważ zwrot może 

być niemożliwy. Zawsze przy składaniu zamówień proszę pytać o tą kwestię indywidualnie.

Czy zapewniacie szkolenia i czy są płatne?

Zapewniamy bezpłatne szkolenia i stały dostęp do działu technicznego. Pomoc techniczna jest za- 

wsze bezpłatna.

Czy zapewniacie materiały promocyjne i katalogi?

Tak. Dla autoryzowanych punktów sprzedaży czy instalatorów posiadamy ulotki reklamowe i poradniki 

dla dyspozycji klientów indywidualnych do darmowej dyspozycji. Również dla każdego systemu ko-    

minowego posiadamy dedykowane katalogi.



Henitom to niezawodne systemy kominowe, wentylacyjne, rotowenty, preizolacje, rurociągi i wiele 

innych elementów, urządzeń czy konstrukcji — ale przede wszystkim ludzie, na których można za-   

wsze polegać.

Kim jesteśmy?
Henitom powstał w 1995 r. i nadal działa i rozwija się jako firma rodzinna — czyli budowana na zau-   

faniu i odpowiedzialności, a nie na kolanie i na chwilę. Nie ma lepszej gwarancji jakości niż to, że 

każdemu z nas osobiście zależy na tym, by odbiorca był zawsze zadowolony z naszych produktów.

W pełni angażujemy się we współpracę, mamy szacunek dla czasu każdego klienta i budujemy 

relacje równie trwałe, jak nasze produkty.

Co robimy?
Od lat produkujemy systemy i elementy konstrukcyjne wybierane i polecane przez klientów, którzy 

przekonali się o ich wyjątkowych zaletach. Wyróżnia nas między innymi:

Precyzyjne wykonanie — wszystko, co robimy, robimy na lata, dzięki dokładności spasowania ele-    

mentów oraz doskonałemu warsztatowi uzyskując efektywność i trwałość, z których jesteśmy od 

dawna znani na rynku.

Dopasowane materiały — wiemy, co w danej branży działa, a co nie, i nigdy nie proponujemy drogi na 

skróty. Starannie selekcjonujemy dostawców oraz dobieramy materiały tak, by produkt spełnił wszy-   

stkie wymagania klienta.

Realne doświadczenie — dla biznesu i przemysłu pracujemy już od dekad. Rozumiemy, co jest naj-     

ważniejsze dla naszych odbiorców, i umiemy to dostarczyć. Pomaga nam w tym własny park maszy-   

nowy, który umożliwia kontrolę każdego etapu produkcji.

Podejście do klienta — znajdziesz w nas zespół fachowców, którzy na lata zwiążą się z Twoją firmą, 

zapewniając jej skuteczne wsparcie, doradztwo i serwis. Produkty Henitom to mniej napraw i wy-    

mian, a więcej stabilności i pewności w codziennym prowadzeniu firmy.
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Michał Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.

Tomasz Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.

Małgorzata Mielnicka
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.

Nasze wartości
Klienci doceniają nie tylko to, co produkujemy, ale i to, jak się z nami współpracuje. Jakość produ-     

któw uzupełniamy jakością obsługi. Doradzamy najlepsze rozwiązania, angażujemy się w spełnienie 

wszystkich wymagań klienta, dbamy o każdy szczegół produktu.

Widoczne w tym, co produkujemy i w tym, jak o tym rozmawiamy z klientami. 

Takiego profesjonalizmu i solidności nie da się udawać. Działamy nieprzer-    

wanie od 1995 roku.

Większość pracowników jest z nami od lat. Pracujemy i rozwijamy się razem, 

a klienci zawsze wiedzą, że telefon odbierze ktoś, kto dobrze rozumie ich po- 

trzeby.

Zależy nam na sukcesach naszych klientów. Nie jesteśmy korporacją, lecz gru-

pą profesjonalistów pełnych pasji, którzy wierzą w moc dobrej pracy.

Cokolwiek u nas zamówisz, wiesz, że otrzymasz produkt najwyższej klasy i zaplanowany w każdym 

szczególe pod Twoje potrzeby. Tak pracowaliśmy każdego dnia dla każdego klienta przez ostatnie 27 

lat — i tak możemy pracować dla Ciebie. Gdy raz postawi się na jakość, wszystko staje się proste — dla-    

tego warto postawić na produkty Henitom.

Zapraszamy do współpracy!

DOŚWIADCZENIE

STABILNOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

Kompleksowo. Sprawnie. Solidnie.

www.henitom.com
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austenityczna

www.henitom.com

info@henitom.com

+48 34 314 86 79

+48 502 319 948

HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków

NIP: 5771983960  REGON: 368589111

PRODUCENT:
Autoryzowany Przedstawiciel
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