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PROJEKCE   •   VÝROBA   •   DISTRIBUCE
Systémové komíny vyrábí a distribuuje společnost EKO KOMÍNY, 
s.r.o.. Celkovou koncepcí společnosti je nabízet produkty a služby 
v oboru odvodu spalin a komínové techniky. Ucelenost nabízených 
a poskytovaných služeb začíná v projekční přípravě jednotlivých 
produktů, nebo zakázek, kde jsou zpracovávány nejnovější poznat-
ky z daného oboru, které jsou dále aplikovány do praxe.

Projekční činnost zaměřená na výrobky je dále ověřována před 
vlastním procesem schvalování v interních laboratořích, kde se ověřují 
předpokládané parametry. Po interním ověření fyzikálních vlastností 
jsou výrobky dále předávány do akreditovaných zkušebních laboratoří 
a certifikovány.

Projekční činnost zaměřená na aplikaci výrobků slouží pro 
navrhování konkrétních případů odvodů spalin. Zadání zpravidla při-
chází od projekčních kanceláří, investorů, nebo realizačních firem. 
Projekt je zpracováván zpravidla pod samostatnou projekční částí 
a je dále přikládán do komplexní projektové dokumentace stavby. 
Součástí projekčních služeb je i sestavení rozpočtu stavby komína 
nebo odvodu spalin.

UCELENOST nabídky systémových komínů 
Nabízené portfolio komínových systémů nabízí produkty pro 
nové stavby komínů i rekonstrukce. V nabídce naleznete systémy 
pro odvod spalin od všech druhů spotřebičů na spalování všech 
dnes známých druhů spalin. Cílem společnosti EKO KOMÍNY, s.r.o. 
bylo a je umět zajistit odvod spalin od spalinového (kouřového) 
hrdla spotřebiče až po venkovní prostředí. V nabídce systémových 
komínů proto naleznete produkty pro kouřovody a sanace komí-
nů a to jak v provedení z pevného potrubí, tak v provedení fle-
xibilním, dále pak celou řadu systémových komínových systémů.

Všechny systémové komíny jsou jak celek, tak většina jejich 
komponent Evropsky certifikována a označována tedy CE. 
(některé podružné výrobky nespadají pod certifikace a není pro ně 
nastaven postup zkoušení).

Pro rodinné domy se nejčastěji používají třísložkové komínové sys-
témy s komínovým průduchem opatřeným tepelnou izolací umístěné 
v plášťové tvárnici z lehkého tepelněizolačního betonu. Umisťují se 
zpravidla uvnitř dispozice, pokud možno co nejblíže hřebeni u objektů  
se sedlovými střechami. Komíny mají zpravidla systém zadního větrá-
ní, jenž se provádí z důvodu zajištění konstantních tepelněizolačních 
a mechanických vlastností tepelné izolace komínového průduchu.  
Ta je tvořena minerální izolací s vysokou teplotní odolností (jsou pro 
výrobu použita speciální pojiva vláken). U běžných komínových vlo-
žek může docházet k průniku vlhkosti spalin spoji komínové vložky do 
prostou izolantu a k jeho následné degradaci, v každém případě však 
ke ztrátě tepelnětechnických vlastností. Systém zadního větrání za-
jišťuje odvod vlhkosti mimo prostor izolantu a zajišťuje tak vlastnosti  
a životnost izolantu. Zároveň napomáhá u spotřebičů s vysokou tep-
lotou spalin ke snížení povrchové teploty komína. Třísložkové zděné 
komíny se kompletují na stavbě zpravidla v průběhu hrubé stavby.

Pro nízkoenergetické a pasívní domy je možné tyto komíny pou-
žít také, je zde pouze speciálně zajištěn přívod vzduchu pro zadní vě-
trání komínů z venkovního prostředí, stejně jak se provádí běžně pro 
krbové vložky nebo krby s přívodem primárního vzduchu pod rošt oh-
niště. Systémové komíny se pro tyto účely zakládají na tzv. nosné desce 
průduchu, která svojí konstrukcí tvoří základ komínového průduchu  
a umožňuje přístup vzduchu do systému zadního větrání komína.
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