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Keramický komínový systém SUPER BLOK Universal je určený pro kotle a spotřebiče s otevřenou spalovací komorou, vhodný pro 

vytápění všemi druhy paliv – pevnými, tekutými i plynnými, kde teplota spalin není vyšší než 600°C (T 600). V tomto komínovém 

systému jsou použity komínové tvárnice a keramické komínové vložky, které splňují vysoké požadavky platných evropských norem. 

Třívrstvý komínový systém se skládá z keramické komínové vložky, tvrzené minerální izolace a komínové tvárnice 

(jednoprůduchová, dvouprůduchová, s větracími šachtami). Komín pracuje za podtlaku a je schopen provozu v suchém režimu (bez 

kondenzace vodních par) i mokrém provozu (s kondenzací vodních par). 

 

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMOVÉHO KOMÍNU SUPER BLOK Universal 

 Možnost napojení všech typů kotlů a spotřebičů na pevná paliva (uhlí, dřevo, eko-hrášek, brikety, 

rašelina), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan). 

 Případná změna paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu 

 Odolnost vůči vyhoření sazí G(20) 

 Odolnost proti kyselinám, bezpečný odvod tekutých agresivních spalin 

 Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90) 

 Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalinovou komorou, včetně nízkoteplotních kotlů 

s výstupní teplotou spalin nad 40°C 

 Odolný proti kondenzátu (paropropustnosti) 

 Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah 

 Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením 

 Jednoduchá, rychlá a snadná montáž, kterou zaručuje použití moderních lehkých keramzitových 

komínových tvárnic a možnosti použití tenkovrstvé lepící malty 

 Vysoký tepelný odpor R45 až R50 

 Velmi dobré odvětrání izolace 

 Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárnic (Mn) 

 Dokonalé termoizolační vlastnosti (λ=0,06-0,08 W/m.K), vzdálenost od hořlavých materiálů jen 20 mm! 

Komínový systém SUPER BLOK Universal/Classic plní požadavky normy: 

EN 13063-1 T600 N1 D3 G20 

EN 13063-2 T400 N1 W2 O20 

EN 13063-2 T200 P1 W2 O20 

EN 13063-3 T600 N1 D3 G20 

EN 13063-3 T400 N1 W2 O20 

EN 13063-3 T200 P1 W2 O20  

Komíny dodáváme v průměrech 160 mm, 180 mm, 200 mm (případně v průměrech 140 nebo 250 + 

na objednávku). 

 

DOPORUČENÍ VÝROBCE 

- Seznamte se s pokyny výrobce pro nakládání s keramickými vložkami i s podmínkami pro použití ostatních prvků, ze kterých se komínový systém skládá 

- Při montáži komínového systému postupujte podle tohoto návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5°C 

- Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem 

- Při stavbě komínu z komínových tvárnic s ventilační šachtou použijte také horní mřížku, která je uvedena v montážním návodu 

- V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (5 – 12 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou.  

- Výztužné ocelové pruty (roxory) musí být ukotveny v základech pro komín, doporučujeme použít v celé výšce komína, pro nadstřešní část použít vždy! 

Průměr výztužných tyčí určuje projektant podle výšky komínu, možno použít průměr 8, 10, 12 nebo 16 mm). 

- V průběhu montáže bezpodmínečně dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod 

- Montáž komínového systému doporučujeme provést specializovanými montážními firmami nebo osobami proškolenými pro montáž tohoto typu komínu 

- Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem (revizním technikem) 

- Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce, komín zahřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu 

- Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch keramické vložky – sopouchu a dalších vložek nad napojením 

- Ke komínu připojujte výhradně atestované zdroje tepla, které jsou v dobrém technickém stavu 

 

 

 

Vydané certifikáty: 

1020-CPR-030056340 

1020-CPR-030056341 

1020-CPR-030056342 
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PRVNÍ ETAPA 

Komín je samonosný – musí být oddělen od ostatních stavebních prvků. 

Komín musí být instalovaný podle projektové dokumentace v souladu s 

montážním návodem a použitím originálních komínových prvků dodávaných 

prodejcem komínů. 

1. Komín musí být vystavěný na statický pevné základové ploše, která bude 

nést dle výšky komínu hmotnost cca na 1 m výšky 100 kg u 

jednoprůduchových komínů, 150 kg u komínů s větrací šachtou a 200 kg 

u dvouprůduchových komínů.  

2. Základ musí být od podlahy důkladně izolován (např. IPA). 

3. Na takto připravený základ usaďte do maltového lůžka komínovou 

tvárnici do které usaďte betonový sokl. 

4. Ve tvárnici, kde bude kond. jímka, vyřízněte otvor přizpůsobený 

rozměrům zástavbového rámečku větrací mřížky 

5. K jímce pro odvod kondenzátu připevněte sifon (volitelné příslušenství) a 

takto připravenou sestavu ustavte v ose průduchu do vodorovné polohy 

na připraveném soklu a přilepte tmelem pro spojování keramických 

vložek Velbakit P/Rudomal KV. Jímku směrujte otvorem pro odvod 

kondenzátu do osy otvoru vyřazeného ve tvárnici ke spodní větrací 

mřížce. Po celou dobu stavby komínu průběžně kontrolujte ustavení 

komínových tvárnic a spalinového kanálu ve svislé i vodorovné rovině. 

6. V požadované komínové tvárnici (zpravidla 3. a 4.) vyřízněte otvor pro 

čistící dvířka, mezi rámečkem keramického čistícího dílu a otvorem ve 

tvárnici musí být vůle 5 – 10 mm. Takto připravené tvárnice spojte zdící 

maltou. Spojení provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek malty 

nepřetekl do odvětrávací šachty. Do krajních otvorů doporučujeme 

použít roxory s průměrem min. 8 mm na výztuž komína – po celé výšce, 

zbytek místa vyplnit zálivkou. 

Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé stavby komínu. 

7. Po namontováním keramické čistící tvarovky dořízněte spodní část 

izolace podle tvaru rámečku kontrolního čistícího dílu. Následně takto 

připravenou sestavu vložte do komínové tvárnice (viz. obr. A) 

8. Povrch pera keramické vložky – čistícího dílu a drážku kondenzační jímky 

pro odvod kondenzátu navlhčete houbou (navlhčení pera a drážky 

dodržujte v průběhu celé stavby komínu) a na navlhčený povrch drážky 

jímky naneste tmel Velbakit P/Rudomal KV.  

Následně pero keramického čistícího dílu spojte s drážkou jímky. 

Keramickou vložku – čistící díl směrujte rámečkem k ose otvoru 

v tvárnicích. Přilepte třetí komínovou tvárnici a vložte horní část izolace. 

POZOR! Požadovanou výšku keramické vložky sopouchu pro napojení 

spotřebiče lze přizpůsobit pomocí potřebného počtu základních keramických 

vložek, komínových tvárnic a izolace, namotaných mezi keramickou vložku – 

čistící díl a keramický díl sopouchu. 

9. Před osazením keramické vložky sopouchu vyřízněte otvory 

v požadované komínové tvárnici podle rozměru izolace sopouchu. Střed 

otvoru ve spojovaných tvárnicích musí být souosý se středem nátrubku 

keramické vložky sopouchu. Výšku sopouchu si nejprve vyměřte! 

10. Takto připravenou komínovou tvárnici spojte zdící maltou s předchozí 

komínovou tvárnicí. 

11. Před montáží keramické vložky sopouchu přiřízněte izolaci sopouchu 

podle nátrubku sopouchu, následně osaďte spodní část komínové izolace 

ve čtvrté tvárnici a směrujte vyříznutým otvorem do osy otvoru 

vyřezaného v komínové tvárnici. 

12. Povrch pera keramické vložky pro odvod spalin – sopouchu – a drážky 

keramického čistícího dílu navlhčete houbou, na navlhčený povrch 

keramické vložky sopouchu naložte tmel Velbakit P/Rudomal KV, a 

následně díl spojte s keramickou vložkou čistícím dílem. Nátrubek 

keramického dílu sopouchu musí být souosý s otvorem ve tvárnicích. 

Přebytek tmelu na vnitřní stěně spoje odstraňte vlhkou houbou a 

uhlaďte. Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé montáže komínu. 

POZOR! Drážka musí být vždy v horní části keramické vložky, která je 

spodním prvkem B a pero dolní část keramické vložky, která je horním 

prvkem A (viz. obr. B). 

13. Další komínovou tvárnici s vyříznutým otvorem spojte pomocí lepící malty 

se čtvrtou komínovou tvárnicí. Následně vložte horní část připravené 

izolace. 

14. Do otvoru v komínovém plášti vložte na nátrubek keramické vložky 

sopouchu izolaci sopouchu. 

15. Osaďte spodní větrací mřížku do připraveného a namontovaného 

zazdívacího rámečku. 

DRUHÁ ETAPA 

Připravte si podle výšky komínu, uvedené v projektové dokumentaci, 

potřebné množství základních keramických vložek, komínových tvárnic a 

komínové izolace. Na 1 bm je spotřeba 4 ks tvárnic, 3 ks základních vložek a 

3 páry komínové izolace. 

16. V montáži pokračujte spojením jednotlivých vrstev: 

 komínových tvárnic zdící maltou 

 základních keramických vložek tmelem Velbakit P/Rudomal KV 

s keramickou vložkou sopouchu, kterou jste ukončili první etapu 

 základních keramických vložek tmelem Velbakit P/Rudomal KV se 

základními keramickými vložkami až do požadované výšky komínu, 

přitom dodržujte níže uvedené zásady: 

ZÁSADY 

A. Spojování komínových tvárnic provádějte pečlivě a dbejte na to, aby 

přebytek zdící malty nepřetekl do odvětrávacích kanálků – pokud malta 

zateče, musíte vyčistit 

B. Dodržujte správný postup montáže: 

a. Osaďte izolaci v komínové tvárnici, 

b. Navlhčete houbou pero a drážku základní keramické vložky, 

c. Nanášejte tmel Velbakit P do drážky základní keramické vložky 

d. Osazujte keramické vložky v izolaci 

C. Pero keramické vložky musí být vždy dole, drážka nahoře, viz. obr. B. 

D. Přebytek tmelu na vnitřní straně spoje keramických vložek odstraňujte 

vlhkou houbou a všechny spoje uhlaďte 

E. Průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a spalinového kanálu 

ve svislé i vodorovné rovině 

 

DOPORUČENÍ 

Při průchodu stropní nebo střešní konstrukcí musí být zajištěn volný prostor 

minimálně 20 mm po celém obvodu tvárnice. Volný prostor vyplňte 

ohnivzdornou izolací, viz. obr. C. 

Nezbytné je použití výztužných ocelových tyčí v otvorech komínových tvárnic, 

doporučujeme použít po celé výšce komína, pokud je výška nadstřešní části 

vyšší než 108 cm tak pro tuto část použít vždy!!! Minimální průměr 8 mm, 

případně konzultujte s projektantem . V první komínové tvárnici, nad poslední 

stropní deskou, vyplňte otvory v rozích komínové. 

Vyplněné otvory budou sloužit jako opora pro výztužné ocelové tyče. Při zdění 

dalších tvárnic je nutné dbát na to, aby otvory pro výztužné tyče byly průchozí 

až do požadované výšky komínu. Do těchto otvorů vsuňte výztužné ocelové 

tyče a zalijte cementovou maltou (požadovaná třída malty nejméně M15) 

řídké konzistence, dovolující její proniknutí skrze celou výšku otvorů. 

17. Po vybudování komína do požadované výšky upravte délku poslední 

keramické vložky na straně drážky podle použité krycí desky a kónusu 

(viz. obr.D) 

18. Po vybudování komínu do požadované výšky poslední kus izolace 

přiřízněte tak, aby byl 80 mm pod horní hranou poslední komínové 

tvárnice. 

19. Nezapomeňte na nanesení tmelu Velbakit P na pero poslední keramické 

vložky. 
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TŘETÍ ETAPA 

20. Tato etapa je ukončením celého komínu. Podle zvolené 

kombinace ukončení (nerezový nebo keramický kónus) zvolte 

postup montáže: 

 s nerezovým kónusem – na poslední tvárnici naneste zdící 

maltu a spojte s betonovou krycí deskou. Na hranu poslední 

keramické vložky naneste silikonový lepící tmel a nasaďte 

nerezový kónus, ke kterému upevněte nerezovou stříšku 

(nebo použijte konusostříšku vcelku). 

 s keramickým kónusem – na poslední tvárnici naneste zdící 

maltu a spojte s betonovou krycí deskou. Na hranu poslední 

keramické vložky naneste tmel Velbakit P a nasaďte 

keramický kónus. 

21. Po ukončení montáže komínové hlavy namontujte kovovou 

výbavu do dříve připravených otvorů v komínových tvárnicích, 

tj. čistící dvířka, které můžete utěsnit silikonovým tmelem 

(není součástí sestavy), pokud stavíte komín s tvárnicemi 

s ventilační šachtou, osaďte rovněž horní ventilační nerezovou 

mřížku. 

Obrázek A Obrázek B 

Obrázek C 

Obrázek D 
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Záruční list 
SuperKomíny s.r.o., Kokory 35, 751 05 Kokory 

kontakt: info@superkominy.cz, tel.: +420 581 701 306 
 

Firma SuperKomíny s.r.o. poskytuje záruku na systémový komín SUPER BLOK Universal: 

 

1. Záruku na dobu 24 měsíců na komponenty za předpokladu: 
- odběru komponentů od prodejce (autorizovaný prodejce), 
- skladování, manipulace, kontrola před zabudováním a transport komponentů v souladu s předpisem firmy SuperKomíny s.r.o. (viz. Pokyny pro 
transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů), 
- při přebírání byla potvrzena nezávadnost a kompletnost komponentů, 
- montáž byla prokazatelně realizována certifikovanou stavební firmou, nebo odborně způsobilou osobou podle platných předpisů a komín je 
označený vyplněným komínovým štítkem, 
- byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže (požadavky stavební, technické, 
konstrukční, bezpečnostní), 
- ke komínu je připojený atestovaný zdroj tepla v dobrém technickém stavu, který odpovídá tr. kom. vložek př: T600N1D3G100, T400N1D3G50, 
- komín (odtahové těleso) bylo překontrolováno odborně způsobilou osobou před zahájením provozu a byla vystavena platná zpráva o provedení 
kontroly, 
- komín nebyl provozovaný v rozporu se základními požadavky na jeho provoz, obzvlášť požadavku na nepřípustnost vniknutí přímého plamene do 
komínové stavebnice včetně zaúsťovacího sopouchového dílu. 

Rozsah vad pro uplatnění záruky: geometrické rozměry, mechanické poškození (soudržnost materiálu, deklar. pevnost), nesprávný počet v balení, 
nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky z více částí), kvalitativní parametry. 

2. Záruka na dobu 60 měsíců  za předpokladu: 
- platí všechny podmínky podle bodu 1, 
- bylo použito originální příslušenství, 
- byly splněné podmínky podle platných tech. norem, označení komína kódem, 
- byly splněné podmínky kontroly a čistění komína podle platných legislativních norem včetně novelizací, 
- na komín včetně přípojného spotřebiče paliv byla vydána revizní správa (v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní správa). 

Rozsah vad pro uplatnění záruky: nedostatečná odolnost komínového průduchu vůči působení spalin, statické závady (nedostatečné pevnosti, 
trhliny), geometrické rozměry komponentů, mechanické poškození komponentů (soudržnost, deklarovaná pevnost), nesprávný počet kusů v balení, 
nekompletnost výrobků (položky z více dílů). 

3. Záruka na dobu 30 roků na bezpečnost komínu za předpokladu: 
- platí všechny podmínky podle bodu 1 a bodu 2, 
- komín byl opatřený vyplněným komínovým štítkem, 
- komínové těleso ani jeho komponenty nebyly vystavené mechanickému namáhání, poškozené při stavebních úpravách domu, nebo 
v havarijních situacích (požár, povodeň, tornádo apod.), venkovní plášť komínu byl řádně udržovaný vůči erozi a nepříznivým venkovním 
povětrnostním vlivům, 
- během doby používání nedošlo k samovolnému explozivnímu vyhoření sazí v komínovém tělese. 

Záruka 30 roků se vztahuje výhradně na bezpečnost a plynopropustnost komínu. 
Uplatnění práv ze záruky: reklamační protokol 

- oznámení o reklamaci musí být vykonané neodkladně po zjištění vady vůči firmě SuperKomíny s.r.o., případně jejímu autorizovanému prodejci, musí 
obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky, 
- oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo, 
- předložení kopie dokladu deklarujícího kompletnost dodávky, 
- předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína, 
- rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem deklarované (fotodokumentace, umožnění osobní  návštěvy zástupci 
firmy v případě potřeby apod.), 
- s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulované, nesmí být demontovaný či jakkoliv poškozený nebo 
 narušený, 
- musí být umožněný přístup reklamační komise k poškozenému komínu. 

Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu komponentů komína. 

Razítko prodejce: 
 

 
Datum: 
 
 
Součástí záručních podmínek jsou doporučení prodejce, pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu a zabudování a připojení spotřebičů. 
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Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů 

pro keramické komínové vložky a další komínové keramické komponenty 
 

Společnost SuperKomíny s.r.o. tímto stanovuje následující závazné pokyny pro garanci všech užitných vlastností 

keramických komínových vložek a ostatních keramických komponent (dále výrobky) a to pro 
1) Transport 

1.1 Výrobky smějí být převáženy pouze v originálním balení (paleta s folií) 

1.2 V případě převozu menšího množství výrobků musí být vždy jednotlivé ks proloženy vhodným prokladovým materiálem, který zamezí 

přímému dotyku jednotlivých ks po celou dobu transportu 

1.3 Při převozu množství výrobků dle bodu 1.2 musí být vždy tyto ks dostatečně zabezpečeny proti samovolnému pohybu v ložném prostoru auta 

a to s ohledem na stávající stav vozovek 

2) Manipulace 

2.1 Veškerá manipulace ruční nebo strojní musí být vždy prováděna tak, aby se zabránilo přímým nárazům jednotlivých ks do sebe 

2.2 Jednotlivé ks nesmí být přemísťovány posunováním v přímém vzájemném kontaktu nebo s podložkou 

2.3 Při přemísťování jednotlivých ks musí být tyto vždy odebírány a ukládány tak, aby se vyloučilo jejich samovolné zhroucení či spadnutí 

3) Skladování 

3.1 Výrobky musí být skladovány v krytých suchých skladech v originálním balení (paleta + folie), nebo vždy zabezpečeny proti mechanickému 

poškození a proti navlhnutí 

3.2 Palety mohou být ukládány maximálně ve 2 vrstvách u základních rour, ostatní komponenty nesmí být štosovány, tj. je možno je ukládat 

pouze v jedné vrstvě 

3.3 Skladování menšího množství musí být vždy zajištěno na pevné podložce, zabraňující samovolnému pádu nebo zhroucení a navlhnutí 

jednotlivých ks od spodu 

3.4 Skladování menšího množství musí být také vždy zabezpečeno proti dešti, respkt. proti navlhnutí 

3.5 Uložení jakéhokoliv množství výrobků musí být vždy lokálně zajištěno proti nárazu ostatních předmětů 

4) Zabudování a připojení spotřebičů 

4.1 Před usazením komínových rour do komína provést důslednou kontrolu vzhledu a kontrolu poklepem (např. malým kladívkem). Ks vykazující 

nadměrné poškození per a drážek (více jak ¼ délky), povrchové praskliny na vnějším či vnitřním povrchu či dutý, chrastivý zvuk (svědčící o vadě 

střepu nebo skryté prasklině) a tvarovky s rozlepenými spoji, důsledně vyřadit. 

4.2 Komínové roury a tvarovky musí být vždy zabudovány suché 

4.3 Při zabudování musí být roury i tvarovky orientovány drážkou nahoru a perem dolu 

4.4 Pro lepení rour používat tmel Rudomal KV nebo Rudokokit NT1350 z produkce P-D Refractories CZ,a.s. Velké Opatovice nebo jiné tmely, 

schválené pro komínové vložky 

4.5 Při zabudování a kompletaci komínového systému je nezbytné počítat s tepelnou roztažností keramických komínových vložek vůči plášti a 

krycí desce komína – nikde nesmí být pevný spoj. S tepelnou dilatací je také nutno počítat u připojovacích komponentů do komína. K tomuto je 

nutné dodržet příslušné dilatační spáry: 

4.5.1 min.cca 5 mm mezi rourou a pláštěm 

4.5.2 min. cca 5 mm na 1bm komína mezi poslední rourou a krycí deskou komína 

4.5.3 zaústění kouřovodu do límce zaúsťovací tvarovky (KS) je nutno provést s dostatečnou mezerou (cca 5-10 mm), utěsněnou pružným tmelem 

nebo měkkým provazcem 

4.5.4 obezdění či obložení límce KS nebo KC tvarovky musí být také provedeno se spárou ca min.30 mm po obvodě utěsněnou pružným tmelem 

4.5.5 Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro zaúsťovaní tvarovky pod úhlem 45°. Odtahová roura 

musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodě obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo sklená vata, či 

žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani 

po jejím tepelném roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky 

a do komína a to ani při max. výkonu topidla. 

4.6.Vždy je nutno bezpodmínečně zabránit průniku přímého plamene do komínového systému ( včetně zaúsťovací tvarovky) nebo extrémní 

teplotě spalin, a to zejména při provizorní temperaci hrubé stavby v zimním období. Tzn, nepoužívat nevhodný typ krbové vložky (bez clony v 

odtahu spalin) nebo kotel na dřevoplyn, který nemá pro roztápění řízenou regulaci teploty spalin do komína. Průnik přímého plamene do komína 

může být příčinou vzniku trhlin jak zaúsťovací komínové tvarovky, tak případně i rour nad touto tvarovkou. Při provizorní připojení topidel do 

komína je třeba respektovat tyto základní požadavky: 

4.6.1 topidlo, zejména provizorní, postavit co nejdále od komína a použít delší kouřovod 

4.6.2 kouřovod zalomit více koleny 

4.6.3 lokální kamna, i při provizorním vytápění, provozovat dle pokynů výrobce 

4.6.4 použít správný typ krbové vložky 

4.6.5 použít vhodný typ kotle na dřevoplyn 

4.7 Uvádění komína do provozu je nutné postupným zvyšováním teploty a postupným vysoušením, zvláště u prvního zátopu nebo po delších 

odstávkách, kdy může být v komíně nahromaděna vlhkost. 

Tyto pokyny jsou součástí Záručních podmínek a musí být předány dalšímu odběrateli a konečnému uživateli. 
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V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE NAŠI KANCELÁŘ 

+420 581 70 13 06 

NONSTOP SERVIS +420 777 830 335 


