
 

Jak se nenechat napálit při nákupu komínu 

Milý zákazníku, 

Dovoluji si Vám předložit průvodce  nákupem komínu. 

V dnešní době se na internetu objevilo velké množství „rádoby“ výrobců komínů. Jedná se o všelijaké levné, super, nové, 1, perfektní 

komíny. O skutečné výrobce se však nejedná. 

Jsou to pouze překupníci systémů z Polska, Slovenska. O kvalitě výrobků hlavně z Polska jsme se v poslední době všichni několikrát 

přesvědčili. Ve snaze nabídnout nejnižší cenu komínu, komponenty od různých dodavatelů nesystémově míchají. Vytváří z nich cosi, co 

s kvalitním komínem nemá nic společného. 

Než se tedy rozhodnete pro nákup komínu za nejnižší cenu, dovolte mi pár rozumných rad, které by Vám mohly přesvědčit o tom, že ne 

vždy to nejlevnější je nejlepší. 

Na co se při nákupu a porovnání nabídek zaměřit: 

 ZÁRUKA    30 let je optimum 

 TEPLOTNÍ ODOLNOST VLOŽEK kvalita A1N1-600°C, ostatní s nižší teplotou rizikové  

DÉLKA PŮSOBENÍ NA TRHU zkušenosti, znalosti, tradice, jistota uplatnění případné reklamace 

 VLASTNÍ VÝROBA   kontrola výrobního procesu, použité suroviny, v ČR jsou pouze 3 skuteční výrobci 

POLOŽKOVÁ NABÍDKA  máte právo vědět, kolik a kterých prvků nabídka obsahuje, pak je možné je porovnat 

 SÍLA POUŽITÉ IZOLACE 30 mm je OK, použití slabší porušuje a ničí plášť komínu, požadovaná teplota tání izolace 

pro dlouhodobou životnost  1000 °C 

 NEREZOVÉ KONUSY  použitý materiál, jeho tloušťka, nejlepší tř. 1.4571, nevyhovující  tř. 1.4404  

 KRYCÍ DESKA, TVÁRNICE  povrch, zhutnění, kdo by ji chtěl za 5 let měnit, poškození mrazem, namáhaní teplem 

 DRUH IZOLACE   komín s izolací není vždy stejný, izolací může být i pytel perlitu, který navlhne, neizoluje ! 

 KOMPLEXNÍ DODÁNÍ  dodávka komínu by měla být kompletní vč. lepidla na zdění, desky pro dilataci apod. 

 CERTIFIKACE   je certifikován celý systém?, je certifikát volně k dispozici? dostanu revizi? 

Jsem přesvědčen, že komín je jedna z nejexponovanějších konstrukcí v domě. Každý rok dojde dle statistik hasičů 

k 1200 požárům způsobených špatnou konstrukcí komínu.  

Náklady spojené s opravami rozpadlých, poškozených nadstřešních části, rozebírání střešní krytiny jsou velké. 

Náklady spojené se shořelým domem jsou zdrcující. 

Vybírejte prosím zodpovědně, úspora pár tisíc za to skutečně nestojí !!! 

 

 

Velice rád odpovím na Vaše dotazy, komíny opravdu vyrábíme a proto jim skutečně rozumíme. 

Jiří Balda, tel.: +420 493 522 332, +420 732 260 036, www.kominycz.org, jiribalda@kominycz.org 
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