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Polub nas w sieci!

/styrobudbetoniarnie

@styrobud

styrobud

Zapraszamy do świata STYROBUD!
Firma Styrobud już od ponad 20 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując wysokiej jakości  

materiały budowlane wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym i małej architekturze. Przedstawiamy 

Państwu energooszczędne, ceramiczne systemy kominowe przeznaczone do stosowania w budownictwie 

 jednorodzinnym i wielorodzinnym, proponując rozwiązanie do każdego rodzaju systemu grzewczego.  

Jako największy producent prefabrykatów betonowych w południowo-wschodniej Polsce, produkujemy  

systemy wentylacyjne, charakteryzujące się znakomitymi parametrami, najwyższą jakością i bezpiecznym  

zastosowaniem. Indywidualne zaprojektowane produkty, zaawansowane technicznie zapewniają  

bezpieczeństwo i zadowolenie najbardziej wymagających klientów.

W ofercie systemów kominowych znajdziecie Państwo odpowiednie rozwiązanie dla systemów ceramicznych  

z zamkniętą i otwartą komorą spalania, jak również kominy ze stali kwasoodpornej i wkłady kominowe. 

Jakość kominów Styrobud potwierdza europejski znak CE, oraz 30-letnia gwarancja, udzielana na ceramicz-

ne systemy kominowe, z kolei zastosowana ceramika o najwyższych parametrach odporności na zawilgo-

cenie i działanie kwasów potwierdzone niezależnymi badaniami, gwarantuje prawidłową pracę komina  

 bezpieczeństwo każdego użytkownika.
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Styrobud Uniwersal™ trójwarstwowy, izolowany system kominowy z wkła-
dem ceramicznym, przeznaczony do odprowadzania paliw stałych i cie-
kłych: drewno, trociny, pelet, brykiet, węgiel, biomasę, gaz, olej opałowy 
itp. Wykonany jest z lekkich pustaków keramzytobetonowych, najwyższej 
jakości żaroodpornych rur, oraz elementów metalowych z blachy kwaso-
odpornej.

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  
kwasów.

• Odporny na pożar sadzy.

• Ocieplenie na całej wysokości komina.

• 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

EKO GROSZEK KOKS BRYKIET

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR

W3/D3

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

WYSYŁKA
KURIEREM

otwarta
komora  
spalania30

m

pustak kominowy kit ogniotrwały 3kg podstawa KJ rura prosta  
33cm

trójnik spalin 90o

66 cm
trójnik wyczystki

66 cm

płyta czołowa otulina  
harmonijkowa 1mb

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

66 cm
podstawa kominowa 

KJZ 100-200
kratka nawiewna daszek metalowy

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety
PK1/36 360x360x240 36 szt. ~540 kg

PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

PK2 770x280x340 18 szt. ~567 kg

Pustaki keramzytobetonowe dymowe

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) 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 keramzytobetonowe dymowe z kanałem wentylacyjnym

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety 
PW1/20 200x250x240 96 szt. ~797 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~781 kg

PW2/36 360x250x240 72 szt. ~993 kg

PW2/38 380x250x240 72 szt. ~1108 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~816 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~767 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~773 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~694 kg

Pustaki keramzytobetonowe wentylacyjne

Typy pustaków:

Typy pustaków:

Typy pustaków:



www.styrobudbetoniarnie.plwww.styrobudbetoniarnie.pl 76

Styrobud Turbo™ to komin warstwowy, nieizolowany. Służy do odprowa-
dzania spalin z kotłów na gaz z zamkniętą komorą spalania i kotłów kon-
densacyjnych. Zalecany jest zarówno do domów jednorodzinnych, jak  
i w budynkach wielokondygnacyjnych. Istnieje możliwość podpięcia do 10 
kotłów różnej mocy.

GAZ OLEJ

STYROBUD TURBO™
SYSTEM KOMINOWY

Obsługa paliw:

Specyfikacja techniczna: 

• Zakres pracy w temperaturze do 200oC.

• Trwałość  - 30 lat gwarancji na szczelność i odporność na działania  
kwasów.

• Odporny na pracę w warunkach wilgotnych.

• Szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy.

• Przewidywana praca w nadciśnieniu.

• Możliwość stawiania na zewnątrz budynku.

• Stosowany w budynkach do 10 kondygnacji.

• Dostępny w kompletnych zestawach do szybkiego montażu.

• Posiada europejskie certyfikaty CE zgodnie z normą EN 13063-3.

• Posiada certyfikat zgodności na system kominowy wydany przez 
ICiMB.

• Najwyższa na rynku klasa odporności rur na zawilgocenie (W3).

• Najwyższej jakości ściek kondensatu z kwasoodpornym syfonem.

• Stosowany w budynkach wielokondygnacyjnych.

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

Średnice kanału spalinowego

• Φ140

zamknięta
komora  
spalania

obsługa
wielu kotłów

WYSYŁKA
KURIEREM

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR
W3

Potwierdzenie jakości:

30
m

pustak kominowy kit ogniotrwały 3kg podstawa pod ściek 
kondensatu

trójnik wyczystki i 
trójnik spalin 66 cm

rura prosta 33 cm podstawa kominowa 
KJZ 100-200

osłona stożka obejma
z dystansami

uszczelka przyłącza 
spalin

stożek osłonowy osłona ścieku  
kondensatu

Elementy wchodzące w skład STYROBUD TURBO™

kratka nawiewna

syfon kondensatu rozeta przyłącza 
powietrza

drzwiczki kominowe dekiel wyczystki

Elementy dodatkowe lub zamienne

daszek betonowy płyta wspornikowa

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety
PK1/36 360x360x240 36 szt. ~540 kg

PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

Pustaki keramzytobetonowe dymowe

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) 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 keramzytobetonowe dymowe z kanałem wentylacyjnym

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety 
PW1/20 200x250x240 96 szt. ~797 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~781 kg

PW2/36 360x250x240 72 szt. ~993 kg

PW2/38 380x250x240 72 szt. ~1108 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~816 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~767 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~773 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~694 kg

Pustaki keramzytobetonowe wentylacyjne

Typy pustaków:

Typy pustaków:

Typy pustaków:
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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 z 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 pożar sadzy.

• 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 normą EN 13063-1 .

• Posiada certyfikat zgodności na system kominowy wydany przez ICiMB.

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

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

Średnice kanału spalinowego

• Φ 180

• Φ 200

BRYKIET

ATRAKCYJNA

CENA

WYSYŁKA
KURIEREM

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR
D3

Potwierdzenie jakości:

pustak kominowy kit ogniotrwały 3kg rura prosta 33 cm

osłona stożka stożek osłonowy drzwiczki wyczystki

Elementy wchodzące w skład STYROBUD GERAD™

Elementy dodatkowe lub zamienne

daszek betonowy płyta wspornikowa

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety
PK1/38 380x380x240 36 szt. ~612 kg

Pustaki keramzytobetonowe dymowe

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety 
PKW38 520x380x240 24 szt. ~588 kg

PKW2/38 590x380x240 24 szt. ~732 kg

Pustaki keramzytobetonowe  z kanałem wentylacyjnym

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety 
PW1/20 200x250x240 96 szt. ~797 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~781 kg

PW2/36 360x250x240 72 szt. ~993 kg

PW2/38 380x250x240 72 szt. ~1108 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~816 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~767 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~773 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~694 kg

Pustaki keramzytobetonowe wentylacyjne

trójnik spalin 90o 

66 cm
trójnik wyczystki 

66 cm

obejma  
z dystansami

płyta czołowa

podstawa KJdaszek metalowy trójnik spalin 45o 

66 cm

Typy pustaków:

Typy pustaków:

Typy pustaków:
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Styrobud Turbo Stal 6™ To system powietrzno- spalinowy przeznaczony 
do odprowadzania spalin z nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, oraz 
kotłów z zamkniętą komorą spalania.  System dostarcza do kotła powietrze, 
niezbędne w procesie spalania i odprowadza wytwarzające się spaliny.

GAZ

STYROBUD TURBO STAL 6™
WKŁAD KOMINOWY

Obsługa paliw:

Specyfikacja techniczna: 
• Konstrukcja i użyte materiały spełniają wymagania techniczne do ob-

sługi najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem.

• Piec z zamkniętą komorą spalania zaciąga powietrze obudową komina 
w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych. Powietrze wędrujące 
od góry komina, ogrzewa się. Efektem tego jest zwiększenie sprawno-
ści urządzeń grzewczych oraz zmniejszenie strat energii.

•  Zastosowanie do spalin mokrych.

• Prosty i szybki montaż, lekka konstrukcja.

• Spaliny z urządzenia grzewczego odprowadzane są przez wysokiej ja-
kości rurę stalową wykonaną z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej o 
grubości 0,6 mm.

• Zastosowane w rurach wysokiej klasy uszczelki.

• Przewidywana praca przy nadciśnieniu.

• Brak możliwości przedostania się spalin do pomieszczenia kotłowni.

• Odporność na nierównomierne osadzanie spalin i ich niewielkie tarcie 
o powierzchnie, zwiększa prędkość przepływu.

• Temperatura na wyjściu z pieca nie może przekroczyć 200°C.

• Odpowiada europejskiej normie EN 1856.

• Certyfikat CE.

POLSKI
PRODUCENT

Średnice kanału spalinowego

• Φ80

WYSYŁKA
KURIEREM

zamknięta
komora  
spalania

Zastosowanie wkładu kominowego Turbo Stal 6:
• Możliwość montażu w starym przewodzie kominowym.

• Możliwość montażu w czasie remontu i modernizacji.

• Montaż możliwy zarówno w nowym, jak i starym budownictwie.

• Dostosowany do montażu w rurze do średnicy wkładu Ø 200.

pustak kominowy

Elementy wchodzące w skład STYROBUD TURBO STAL 6™

rura prosta  Φ80
0.5m / 1mb

podstawa do  
elementu wylotowego

kołnierz  
przeciwdeszczowy

kolano Φ80 90O parasol Φ80

rura pow-spal. 
Φ80/125  0.25mb

końcówka wylotowa 
pionowa z podstawą

rozeta Φ125

obejma stabilizująca

Elementy dodatkowe lub zamienne

rura pow-spal.
Φ80/125  1mb

redukcja 
Φ60/Φ80

Model Wymiar 
(dł / szer / wys) Ilość na palecie Waga  

palety 

PW1/20 200x250x240 96 szt. ~797 kg

PW1/25 250x250x240 84 szt. ~781 kg

PW2/36 360x250x240 72 szt. ~993 kg

PW2/38 380x250x240 72 szt. ~1108 kg

PW2/40 400x250x240 48 szt. ~816 kg

PW3 520x250x240 36 szt. ~767 kg

PW4/50 500x360x240 24 szt. ~773 kg

PW4/68 680x250x240 24 szt. ~694 kg

Pustaki keramzytobetonowe wentylacyjne Typy pustaków:

daszek betonowy
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Rozwiązanie DUO, umożliwia zastosowanie wkładu kominowego Turbo 
Stal 6 w jednej obudowie PKW2, wraz z systemem kominowym Styrobud 
Uniwersal™. Wielofunkcyjność komina umożliwia odprowadzenie spalin 
z urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania zasilanych dowolnym 
rodzajem paliw, oraz do odprowadzania spalin z najnowszych kotłów  
kondensacyjnych opalanych gazem.

SYSTEM KOMINOWY  
UNIWERSAL
z wkładem kominowym TURBO STAL 6™

Specyfikacja techniczna: 
• Zakres temperatur spalin: od 30 ° C do 600 ° C.

• Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw.

• Odporny na pożar sadzy.

• Maksymalna oszczędność powierzchni mieszkalnej.

• Brak konieczności zakupu dwóch odrębnych systemów kominowych.

• Niższe koszty montażu.

• Doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła.

• Lekka konstrukcja.

• Dodatkowy kanał wentylacyjny przy jednej zabudowie.

• 30 lat gwarancji na wkład ceramiczny.

• Dostępny w kompletnych zestawach do szybkiego montażu.

• Szybki i prosty montaż.

• Praca w nadciśnieniu i podciśnieniu.

• Zgodny z normą 13063-1, 13063-2, 1856

30 LAT
GWARANCJI

POLSKI
PRODUCENT

NAJWYŻSZA
KLASA
RUR

W3/D3
WYSYŁKA
KURIEREM

otwarta
komora  
spalania30

m

zamknięta
komora  
spalania

Model Wymiar Ilość na palecie Waga  
palety 

PKW2/38 590x380x240 24 szt. ~732 kg

Pustak keramzytobetonowy dymowy z kanałem wentylacyjnym

Typ pustaka:

Średnice kanału spalinowego

• Φ80

• Φ160

• Φ180

• Φ200

STYROBUD UNIWERSAL™

STYROBUD TURBO STAL 6™

CERTYFIKATY
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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


