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Katalog i cennik

ZAKOŃCZENIA
KOMINOWE
DO WKŁADU KOMINOWEGO
CERAMICZNEGO KWADRATOWEGO



Ciesz się bezpiecznym
domem. Zabezpiecz go

przed spalinami.

www.henitom.com



Szanowny Kliencie,

Jeśli posiadasz ceramiczny wkład kominowy, ale masz problem ze sprawnym odprowadzeniem z niego 

spalin, to właściwe dopasowanie zakończenia kominowego pozwoli rozwiązać ten problem. 

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę rozwiązań zakończeń kominowych, które skutecznie zabezpie-    

czają kominy przed ich destrukcją. Tutaj przedstawiamy ofertę naszych zakończeń kominowych dla wkła-     

dów ceramicznych z unikatowym kształtem kwadratu z zaokrąglonymi rogami.

Działając od 1995 roku jako rodzinna firma z tradycjami wiemy, że trwałe i skuteczne rozwiązania zawsze 

są dobrym wyborem. Kierujemy się 3 zasadami, aby móc je zawsze uzyskać:  

Materiał
to podstawa

Kontrola
jakości

Estetyka
wykonania

Produkujemy z atestowanych kwasoodpornych - austenitycznych stali, które są przeba-

dane pod względem doboru jako najbardziej wytrzymałe i odpowiednie do systemów 

kominowych. Nasza stal nie ciągnie magnesu, jest trwała i wytrzymała na korozję. 

Dodatkowo wykonujemy zakończenia kominowe z blach o grubości 1,00 mm, co zwiększa 

wytrzymałość elementów, które są narażone ma bardzo trudne warunki pracy.

Przez lata doświadczenia stworzyliśmy technologię produkcji, który pozwala uzyskać 

dokładność, powtarzalność i trwałość naszych produktów. Każdy finalny produkt pod- 

lega kontroli jakości, co pozwala naszym klientom zawsze otrzymać właściwie wykona- 

ny produkt.

Dbamy o to, aby nasze elementy były właściwie i starannie wykonane. Często mały 

detal na zakończeniu komina może dodać wiele do wyglądu całego budynku. Dodatkowo 

w naszej ofercie można wybrać wersje kolorystyczne, aby idealnie je dopasować do 

koloru dachu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań służymy doradztwem technicznym     

i pomocą. Mamy korzystne rabaty dla zamówień hurtowych i instalatorów.

Zamówienia i zapytania prosimy składać telefonicznie pod numerem:           +48 502 319 948

lub pisemnie na e-mail:           info@henitom.com

Życzymy radości i bezpieczeństwa każdego dnia.

Michał Dryjski
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

HENITOM Dryjski Sp.j.



NAJCZĘSTSZE POWODY, DLA

KTÓRYCH ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ

ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO

ZAKOŃCZENIA KOMINOWEGO:

Niekorzystne usytuowanie komina względem bliskiego ułożenia innych kanałów wentylacyjnych czy też 

spalinowych, a także innych budynków czy drzew, może powodować zawirowania powietrza na wylocie 

komina. To znów może doprowadzić do cofania się spalin do przewodu kominowego, co powoduje trudność   

z uzyskaniem właściwego ciągu kominowego i stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników budynku. 

Prawidłowy ciąg jest niezbędny do prawidłowej pracy kotła grzewczego oraz wentylacji, co przekłada się 

na bezpieczeństwo w całym domu, mieszkaniu czy też miejscu pracy. 

ZAWIROWANIA POWIETRZA  

Właściwy ciąg kominowy
jest niezbędny dla sprawności

kotła grzewczego

Zła lokalizacja wylotu
komina w stosunku do
płaszczyzn dachu oraz

innych przeszkód w terenie

Niewystarczająca
wysokość komina

Niewłaściwy sposób
zakończenia komina



Często mimo posiadania wkładu ceramicznego wystę-

puje problem z mokrymi spalinami wewnątrz przewodu 

kominowego, które go oblepiają i powodują jego ewen- 

tualne rozszczelnienia. Taka sytuacja wymaga przede 

wszystkim szczelnego przewodu kominowego oraz 

stałego osuszania przewodu kominowego. W takim 

przypadku warto zastosować na zakończeniu wkładu 

ceramicznego rotowent, który układa się zgodnie z kie-  

runkiem wiatru uzyskując właściwy ciąg kominowy. 

Pozwala uzyskać efekt przewietrzania przewodu i o-  

chronę przed opadami atmosferycznymi. 

MOKRY KOMIN
I OPADY ATMOSFERYCZNE

Wilgoć w przewodzie kominowym
wymaga osuszania

Zła realizacja i niedopasowanie komina wraz z jego zakończeniem do systemu ogrzewania całego budynku 

może być tragiczna w skutkach dla naszego bezpieczeństwa. Niepoprawne zadbanie o ten aspekt może 

przyczynić się do bardzo niebezpiecznych rozszczelnień przewodu kominowego, zaczadzeń czy pożarów 

sadzy, które mogą powodować pożar całego budynku. Komin i jego zakończenie muszą być właściwie 

dopasowane. Również warto zwrócić uwagę na fakt, że komin to element budynku, który jest widoczny    

i przykuwa nasz wzrok. Wpływa na wygląd całego budynku. Warto więc dokonując wyboru zakończenia 

kominowego zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty: bezpieczeństwo i estetykę.

BEZPIECZEŃSTWO
I ESTETYKA

Komin powinien być bezpieczny i estetyczny



ZASTOSOWANIE:

Stałe przedłużenie kominowe montowane na zakończeniu wkładu ceramicznego o przekroju kwadratowym, 

w celu usprawnienia wyrzutu spalin na zewnątrz. Pozwala uzyskać właściwy ciąg kominowy. Zapobiega 

cofaniu się spalin i dymu do sąsiednich kanałów wentylacyjnych. Chroni także górną część komina i po- 

krycie dachowe przed destrukcyjnym działaniem sadzy i dymu. Nadaje kominom estetyczne wykończenie. 

Odpowiedni również do kanałów wentylacyjnych (wówczas wymagany montaż daszku).

 

Montowane na stałe za pomocą kołków lub wkrętów do czapki komina lub też poprzez wsunięcie w ist-     

niejący wkład ceramiczny (w zależności od sposobu wykończenia już istniejącego wkładu ceramicznego). 

ZAKOŃCZENIA KOMINOWE
DO WKŁADU CERAMICZNEGO
KWADRATOWEGO

WŁAŚCIWY CIĄG KOMINOWY

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

ESTETYCZNE ZAKOŃCZENIE KOMINA

Materiał: Atestowana stal kwasoodporna (nierdzewna)

1.4404 (AISI 316L)

Grubość: 1 mm



IDEALNE ZASTOSOWANIE:

przy braku ustabilizowanego ciągu kominowego lub gdy jest on za mały,

w przypadkach silnych i częstych zawirowań powietrza na wylocie komina,

przy niekorzystnym usytuowania terenu,

gdy istnieje potrzeba osuszenia spalin wewnątrz przewodu kominowego, w szczególności zalecamy przy 

kominkach i kotłach na paliwa stałe oraz pellet (wariant z rotowentem),

w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem (wariant z rotowentem).

PALIWA:

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY:  450°C

 

MOŻLIWE WARIANTY:

- prosty, bez zakończenia

- z daszkiem

- z rotowentem regulującym ciąg kominowy

- z izolacją, dla dłuższej trwałości, oraz lepszej efektywności 

- z izolacją i rotowentem, dla dobrego ciągu kominowego i dłuższej trwałości

WERSJE KOLORYSTYCZNE: szary, grafit, czarny*

*wersje kolorystyczne malowane proszkowo; możliwość innych kolorów pod indywidualne zamówienie

olej opałowy



1. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej ZK-CK

Materiał: gat. 1.4404 (AISI 316L)

Możliwość zakończenia z daszkiem.

SYMBOL WYMIAR D (mm) A (mm) S (mm) S1 (mm) WAGA (kg) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160 160X160 160 150x150 1,0 0,6 1,56 173,98 214,00

ZK-CK180 180X180 180 170x170 1,0 0,6 1,73 202,44 249,00

ZK-CK200 200x200 200 190x190 1,0 0,6 1,95 218,70 269,00

2. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej ZK-CKK-GRAFIT

Materiał: gat. 1.4404 (AISI 316L)

Możliwość zakończenia z daszkiem oraz różnych kolorów.

SYMBOL WYMIAR D (mm) A (mm) S (mm) S1 (mm) WAGA (kg) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160-K 160X160 160 150x150 1,0 0,6 1,56 198,37 244,00

ZK-CK180-K 180X180 180 170x170 1,0 0,6 1,73 226,83 279,00

ZK-CK200-K 200x200 200 190x190 1,0 0,6 1,95 243,10 299,00



Możliwość różnych kolorów.

SYMBOL WYMIAR
D OBROTU

(mm) A (mm) S (mm) S1 (mm) WAGA (kg) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160-RK 160X160 152 150x150 1,0 0,6 3,10 487,74 595,00

ZK-CK180-RK 180X180 173 170x170 1,0 0,6 3,45 517,07 636,00

ZK-CK200-RK 200x200 191 190x190 1,0 0,6 3,90 566,67 697,00

D (mm)

160

180

200

4. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej z rotowentem
KOLOR GRAFIT
  

Materiał: gat. 1.4404 (AISI 316L)

SYMBOL WYMIAR
D OBROTU

(mm) A (mm) S (mm) S1 (mm) WAGA (kg) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160-R 160X160 152 150x150 1,0 0,6 3,10 409,75 504,00

ZK-CK180-R 180X180 173 170x170 1,0 0,6 3,45 467,48 575,00

ZK-CK200-R 200x200 191 190x190 1,0 0,6 3,90 492,68 606,00

D (mm)

160

180

200

3. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej z rotowentem

Materiał: gat. 1.4404 (AISI 316L)



5. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej
z przedłużeniem izolowanym
  

Materiał: Płaszcz wewnętrzny: gat. 1.4404 (AISI 316L)
               Płaszcz zewnętrzny: gat. 1.4301 (AISI 304)

SYMBOL WYMIAR A (mm) S (mm) S1 (mm) WAGA (kg) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160-RK 160X160 265 150x150 1,0 0,6 5,4 417,89 514,00

ZK-CK180-RK 180X180 280 170x170 1,0 0,6 6,0 464,23 571,00

ZK-CK200-RK 200x200 300 190x190 1,0 0,6 6,7 518,7 638,00

D (mm)

160

180

200

B (mm)

6. Zakończenie kominowe do ceramiki kwadratowej
z przedłużeniem izolowanym i rotowentem
  

Materiał: Płaszcz wewnętrzny: gat. 1.4404 (AISI 316L)
               Płaszcz zewnętrzny: gat. 1.4301 (AISI 304)

SYMBOL WYMIAR
D OBROTU

(mm) A (mm) S (mm) S1 (mm) CENA NETTO
PLN

CENA BRUTTO
PLN

ZK-CK160-RK 160X160 152 150x150 1,0 0,6 653,66 804,00

ZK-CK180-RK 180X180 173 170x170 1,0 0,6 729,27 897,00

ZK-CK200-RK 200x200 191 190x190 1,0 0,6 792,68 975,00

D (mm)

160

180

200

B (mm)

265

280

300



Zakończenia kominowe

dla właściwego ciągu kominowego

i naszego bezpieczeństwa.

65% czasu
spędzamy
w domu

www.henitom.com



HENITOM DRYJSKI SP. J.

ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków

NIP: 5771983960  REGON: 368589111 www.henitom.com

info@henitom.com

+48 34 314 86 79 

+48 502 319 948

PRODUCENT:

100% stal
austenityczna

doradztwo
techniczne
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