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System dla  
pieców i kotłów 
gazowych

System dla  
tradycyjnych  
kominków

System 
uniwersalny
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Styrobud Uniwersal™ wykonany jest z lekkich pustaków keramzytobeto-
nowych, ceramicznych rur szamotowych, elementów metalowych z bla-
chy kwasoodpornej. Komin jest wykonany ze specjalnie zaprojektowanych 
pustaków tworzących kanały nawiewne, które w sposób ciągły dostarczają 
powietrze do paleniska pieca. Dzięki temu urządzenie grzewcze chronione 
jest przed awariami. Ciągły nawiew ma zasadniczy wpływ na sprawność 
produktu. Kanały nawiewne dostarczając powietrze do pieca jednocześnie 
osuszają rury utrzymując je w doskonałym stanie.

WĘGIEL DREWNO GAZ OLEJ MIAŁ

STYROBUD UNIWERSAL™
SYSTEM KOMINOWY

Obsługa paliw:

Specyfikacja techniczna: 
• zakres pracy w temperaturze do 600oC

• trwałość  - 30 lat gwarancji na szczelność i odporność na działania kwa-
sów

• odporny na pożar sadzy

• odporny na działanie kwasów

• odporny na pracę w warunkach wilgotnych 

• szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy

• możliwość stawiania na zewnątrz budynku

• dostępny w kompletnych zestawach do szybkiego montażu

• posiada europejskie certyfikaty CE zgodnie z normami:

• EN 13063-1

• EN 13063-2

• posiada certyfikat zgodności na system kominowy wydany przez ICiMB

• Najwyższa na rynku klasa odporności rur na zawilgocenie (W3)  
i działanie kwasów (D3)

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

Potwierdzenie jakości:

Średnice kanału spalinowego

• Φ160*

• Φ180*

• Φ200

pustak kominowy kit w proszku mały ściek  
kondensatu

rura prosta trójnik spalin 90o trójnik wyczystki

płyta czołowa 
ROCKWOOL

otulina  
ROCKWOOL

kratka 
przewietrzająca

drzwiczki wyczystki stożek osłonowy osłona stożka

Elementy wchodzące w skład STYROBUD UNIWERSAL™

Elementy dodatkowe lub zamienne

daszek betonowy płyta wspornikowa trójnik spalin 45o duży ściek 
kondensatu

kratka nawiewna daszek metalowy

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety

PK1/36 360x360x240 36 szt. ~540 kg

PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

PK1/54 540x540x240 24 szt. ~672 kg

PK2 770x280x340 15 szt. ~555 kg

Pustaki keramzytopodobne dymowe

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PKW36 500x360x240 24 szt. ~576 kg

PKW38 520x380x240 24 szt. ~588 kg

PKW2/38 590x380x240 24 szt. ~732 kg

Pustaki keramzytopodobne dymowe z kanałem wentylacyjnym

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PW1/20 200x250x240 96 szt. ~768 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~756 kg

PW2/36 360x250x240 48 szt. ~600 kg

PW2/38 380x250x240 48 szt. ~696 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~768 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~612 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~672 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~504 kg

Pustaki keramzytowe wentylacyjne

Typy pustaków:

Typy pustaków:Typy pustaków:

Typy pustaków:

Najwyższa jakość izolacji - 
Otuliny izolacyjne stosowane 
w naszych systemach po-
chodzą od renomowanego  
producenta ROCKWOOL. 

EKO GROSZEK KOKS BRYKIET

WYSYŁKA
KURIEREM

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR

W3/D3

*system kominowy dla Φ160 i Φ180 jest dedykowany 
wyłącznie dla pustaków PK1/38, PKW1/38, PKW2/38
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GAZ OLEJ

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety

PK1/36 360x360x240 36 szt. ~540 kg

PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

PK1/54 540x540x240 24 szt. ~672 kg

PK2 770x280x340 15 szt. ~555 kg

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PKW36 500x360x240 24 szt. ~576 kg

PKW38 520x380x240 24 szt. ~588 kg

PKW2/38 590x380x240 24 szt. ~732 kg

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PW1/20 200x250x240 96 szt. ~768 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~756 kg

PW2/36 360x250x240 48 szt. ~600 kg

PW2/38 380x250x240 48 szt. ~696 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~768 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~612 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~672 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~504 kg

WYSYŁKA
KURIEREM

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR
W3
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Styrobud Gerad™  to nowoczesny system kominowy nieizolowany, służy 
do odprowadzania spalin z wkładów kominkowych i kotłów na paliwo stałe 
( drewno, węgiel, brykiet ), tam gdzie nie występuje skraplanie się spalin. 
Nie należy stosować go do kotłów miałowych, oraz wkładów kominowych 
z płaszczem wodnym.
Styrobud Gerad™ to ekonomiczne, szybkie i proste rozwiązanie na  
odprowadzanie spalin dla budynków jednorodzinnych.

WĘGIEL DREWNO

STYROBUD GERAD™
SYSTEM KOMINOWY

Obsługa paliw:

Specyfikacja techniczna: 
• zakres pracy w temperaturze od 200oC do 600oC

• trwałość  - 30 lat gwarancji na szczelność i odporność na działania kwa-
sów

• odporny na działanie kwasów

• szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy

• komin należy sytuować wewnątrz budynku

• lekka konstrukcja

• atrakcyjna cena

• dostępny w kompletnych zestawach do szybkiego montażu

• zastosowanie do spalin suchych

• posiada europejskie certyfikaty CE zgodnie z normami:

• EN 13063-1 T600 N1 D3 G50

• posiada certyfikat zgodności na system kominowy wydany przez ICiMB

• Najwyższa na rynku klasa odporności na działanie kwasów (D3)  

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

Średnice kanału spalinowego

• Φ 180

• Φ 200

pustak kominowy kit w proszku rura prosta

osłona stożka stożek osłonowy drzwiczki wyczystki

Elementy wchodzące w skład STYROBUD GERAD™

Elementy dodatkowe lub zamienne

daszek betonowy płyta wspornikowa

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety

PK1/36 360x360x240 36 szt. ~540 kg

PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

PK1/54 540x540x240 24 szt. ~672 kg

PK2 770x280x340 15 szt. ~555 kg

Pustaki keramzytopodobne dymowe

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PKW36 500x360x240 24 szt. ~576 kg

PKW38 520x380x240 24 szt. ~588 kg

PKW2/38 590x380x240 24 szt. ~732 kg

Pustaki keramzytopodobne dymowe z kanałem wentylacyjnym

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PW1/20 200x250x240 96 szt. ~768 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~756 kg

PW2/36 360x250x240 48 szt. ~600 kg

PW2/38 380x250x240 48 szt. ~696 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~768 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~612 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~672 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~504 kg

Pustaki keramzytowe wentylacyjne

Typy pustaków:

Typy pustaków:Typy pustaków:

Typy pustaków:

BRYKIET

ATRAKCYJNA

CENA

trójnik spalin 90o trójnik wyczystki

obejma stabilizująca

płyta czołowa 
ROCKWOOL

podstawa pod  
trójnik wyczystki

daszek metalowy

WYSYŁKA
KURIEREM

trójnik spalin 45o

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR
D3

Potwierdzenie jakości:
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Rzeszów
Trzeboś

Dębica

Krosno
Sanok

PrzemyślKraków
Tarnów

Kielce

Lublin

Zamość

Kraśnik
Ostrowiec

Świętokrzyski

STYROBUD B.T.K RADOMSCY  
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski

tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW 
(BETON TOWAROWY)

ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów

tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284

tel.  +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO 
(BETON TOWAROWY  

I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24

38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 112 113

PARTNER HANDLOWY


