
 
Podmínky poskytnutí záruky 30 let platné pro keramické komíny  proti prohoření vložek, odolnost proti 

kondenzátu, na bezpečný odvod spalin. 

1. Komínové těleso musí být postaveno dle montážního návodu, který je nedílnou součástí každé kompletní dodávky 

komínového tělesa.  

2. Komínové těleso musí být postaveno za použití všech potřebných a originálních prvků komínového systému.  

3. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí spojovacího tmelu FT je nutné zajistit nadstřešní část proti bočnímu tlaku větru.  

4. Záruky jsou poskytovány za předpokladu, že komín byl postaven v souladu s montážním návodem a za použití všech 

originálních dílů a materiálů systému, při dodržení všeobecně známých technických pravidel a technických podmínek pro 

výstavbu komínového systému. Před uvedením do provozu musí být komín zrevidován revizním technikem. Záruky jsou 

poskytovány při dodržení platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb.  

5. Při montáži je nutno dodržet příslušné stavební předpisy.  

6. V případě potřeby doporučujeme odbornou konzultaci s projektantem, kominíkem nebo naším technickým oddělením.  

7. Komín je možno uvést do provozu až po dostatečném vytvrzení spojovacích materiálů.  

8. Při uvádění do provozu nebo do delší odstávce je nutno komínové těleso zahřívat pozvolna.  

9. Nepřepravovat keramické tvarovky volně na ložné ploše vozidla-pokud nelze použít standardní balení pro malý počet kusů, 

stáhnout keramické tvarovky páskou nebo smršťovací folií, případně proložit měkkým materiálem (vyloučit poškození při 

transportu- mikrotrhliny, poškození pera a drážky).  

10. Před usazením do komína keramické tvarovky na stavbě proklepat-poškozenou KV poznáme podle dutého a chrastivého 

zvuku (neviditelné mikrotrhliny), zvuk musí být zvonivý, neodpovídající KV nepoužívat.  

11. Je třeba počítat s tepelnou roztažností keramické konstrukce KV vzhledem k plášti a krycí desce komína (čím vyšší komín a 

vyšší teplota spalin, tím je nárůst délky sloupce KV vyšší). Proto je třeba zajistit dilataci mezi: -zaústěním kouřovodu (tvarovka 

KZK) a pláštěm komína včetně vnitřní omítky-spára může být uzavřena pružným tmelem, je nutné použít čelní desku CD -

zaústěním kouřovodu spotřebiče (kotle) do tvarovky KZK,KZK 45°, je nutné použít redukci kouřovodu RK,RKC, RKV.  

12. POZOR: přímé působení plamene na stěnu KV (při provizorní temperaci stavby, přetopení lokálních kamen nebo nevhodný 

typ krbové vložky-bez horní clony) může být příčinou vzniku trhlin na keramických tvarovkách. Provizorní topidlo postavit co 

nejdále od komína a použít dlouhý přívod kouřovými rourami, případně přívod spalin zalomit více koleny (vyloučit možnost 

vstupu plamene do komína). Keramické roury musí být zabudovávány suché. Zaústění odtahových rour od topidel musí být 

provedeno souose, platí zejména pro zaúsťovací tvarovky (KZK) se zaústěním pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do 

tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodě obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo skelná vata, 

minerální provazce či žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové 

roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotním roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo 

dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky, do komína to ani při maximálním výkonu topidla.  

13. Připojené spotřebiče se musí provozovat v optimálním režimu výkonu. Použít správný typ spotřebiče, který odpovídá 

konkrétnímu komínovému tělesu. Pozor na připojování předimenzovaných spotřebičů, komín nemusí poté optimálně fungovat a 

jeho případné poškození plynoucí z jejich použití a provozu může být důvodem neuznání reklamace. Zvláště při použití komínu 

pro temperaci hrubé stavby v zimních měsících je nutné si uvědomit, že teplota komínu je velmi nízká. Nešetrné zacházení a 

nezajištění postupného natápění komínu (cca 30 min.), může vést k popraskání vnitřní komínové vložky a tím znehodnocení 

nového komínu.  

14. Výztuž komínu-vzhledem k vyšším požadavkům na statické zabezpečení komínových konstrukcí proti povětrnostním vlivům 

(zejména vítr) je nutno provést výztuž komínu.  



16. Použití spojovacího tmelu FT a tmelu Rudomal je přípustné pouze do teploty vzduchu minimálně +5°C. V případě zjištění 

aplikace tmelů při nižších teplotách není zaručeno správné spojení jednotlivých komínových dílů. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Podmínky poskytnutí záruky platné pro nerezové komíny, záruka na odolnost proti korozi platná pro suchý 
provoz tedy spalování dřeva, dřevěných pelet 

1.Respektujte údaje poskytované výrobcem spalovacího zařízení a jeho Montážní a provozní návod. Při provozu spalovacího 

zařízení používejte výhradně předepsané palivo. Při spalování dřeva je nutno dbát na to, 

aby bylo spalováno dřevo bez nátěrů a impregnace apod. a aby nebyly spalovány dřevotřískové lisované desky, domovní 

odpad, atd. Výhřevná hodnota - jak je popsáno v Tabulce 1 - závisí na druhu dřeva. 

Dřevo by mělo být skladováno / sušeno na vzduchu vyskládané v hranicích po dobu dvou až tří let a chráněno před deštěm. Po 

této skladovací době by palivové dřevo mělo vyhazovat zbytkovou vlhkost 15 % (viz Tabulka 2). Dřevo by mělo být poráženo 

nejlépe v zimních měsících a mělo by být rozštípáno již před skladováním / sušením. Tímto způsobem lze podstatně usnadnit 

vysychání dřeva. 

 

 

 Druh dřeva 
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dub 2100 4,2 

buk 2200 4,2 

jasan 2100 4,2 

 

2. Instalace musí být provedena odborně v souladu s montážním návodem, zejména pak  

v souladu s následujícími normami a předpisy: ČSN EN 1443 - Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky, ČSN EN 73 4201   

a připojování spotřebičů paliv, NV 91/2010 Sb, o požárních podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv, vyhláškou MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláškou MMR č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 

3. Prvky musí být až do okamžiku montáže chráněny před znečištěním a skladovány v suchu  

a ve svých originálních obalech. 

S jednotlivými prvky zacházejte s maximální péčí: 

vhodné skladovací místo na staveništi; 

konstrukční prvky skladujte "naležato" resp. je chraňte proti převrhnutí; 

vybalení jednotlivých prvků proveďte až bezprostředně před jejich montáží; 

zajistěte stálou ochranu materiálu proti úletu jisker způsobeným řezáním jiných materiálů a proti znečištění. 

4. Ujistěte se, že konstrukční díly se nedostanou do kontaktu s železnými nebo méně hodnotnými kovy. Kromě toho nesmí být 

okolní vzduch a spalovací vzduch znečištěn chlorovanými uhlovodíky. 

Předcházejte poranění použitím vhodného pracovního oděvu, obuvi a rukavic. 

Pro krácení/řezání a odstranění otřepů používejte výhradně nástroje určené pro práci  

s nerezovou ocelí. 

5. Před uvedením do provozu musí být komín zrevidován revizním technikem. Záruky jsou poskytovány při dodržení 

platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb.  

 

Záruky na nerezové sestavy: 

Komín tl.vnitřního plechu 0,5/25mm izolace  záruka 25 let 



Komín tl.vnitřního plechu 0,5/30mm izolace  záruka 10 let 

Komín tl.vnitřního plechu 0,6mm/30mm izolace  záruka 20 let 

Komín tl.vnitřního plechu 0,6mm/32,5mm izolace  záruka 25 let 

Na nátěry a lakování se záruka neposkytuje 

 

 

Komín je nutné v zákonných lhůtách kontrolovat, čistit a spotřebič provozovat v optimálním režimu spalování. 
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