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Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych

ROBUR M

Typ Indeks Opis Cena PLN 

MA 13010
pakiet kominowy dla urządzeń serii M z pracą zależną od pomieszczenia - poziome przejście przez 
ścianę. W skład układu wchodzą: rura Ø110 o dł.1130 mm z zakończeniem poziomym - odprowa-
dzenie spalin.

145,00

MB 13011
pakiet kominowy dla urządzeń serii M z pracą niezależną od pomieszczenia - poziome przejście 
przez ścianę. W skład układu wchodzą: rura Ø110 o dł. 1130 mm z zakończeniem poziomym - od-
prowadzenie spalin oraz rura Ø130 o dł. 1130 mm z zakończeniem poziomym - pobór powietrza.

293,00

MC 
(MCP + MCS)

MCP – 13018
MCS – 13012

pakiet kominowy dla urządzeń serii M z pracą niezależną od pomieszczenia - przejście pionowe 
przez strop. W skład układu wchodzą: rura Ø110 o dł. 1130 mm z zakończeniem pionowym – od-
prowadzenie spalin, trójnik 87°, miska z odpływem kondensatu oraz rura Ø130 o dł. 1130 mm z za-
kończeniem pionowym, kolano 90° - pobór powietrza.

MCP 270,00
MCS 310,00

MD 13013

pakiet kominowy dla urządzeń serii M z pracą niezależną od pomieszczenia z przejściem piono-
wym przez dach dla części spalinowej i poziomym przejściem przez ścianę dla części powietrznej. 
W skład układu wchodzą: rura Ø110 o dł. 1130 mm z zakończeniem pionowym – odprowadzenie 
spalin, trójnik 87°, miska z odpływem kondensatu oraz rura Ø130 o dł. 1130 mm z zakończeniem 
poziomym - pobór powietrza.

464,00

ME1 13014

pakiet kominowy dla urządzeń M20 do M35 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ koncen-
tryczny o średnicy Ø150/100 poziomo przechodzący przez ścianę. W skład układu wchodzą: trójnik 
koncentryczny – łączący wraz z kolanem 90°, rura koncentryczna z zakończeniem poziomym L=700 
mm, dwie rozety.

535,00

ME2 13015

pakiet kominowy dla urządzeń M40 do M60 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ koncen-
tryczny o średnicy Ø200/130 poziomo przechodzący przez ścianę. W skład układu wchodzą: trójnik 
koncentryczny – łączący wraz z kolanem 90°, rura koncentryczna z zakończeniem poziomym L=650 
mm, dwie rozety.

615,00

MF1 13016

pakiet kominowy dla urządzeń M20 do M35 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ koncen-
tryczny o średnicy Ø150/100 z przejściem pionowym przez dach. W skład układu wchodzą: miska  
z odpływem kondensatu – spaliny, trójnik 87° - spaliny, trójnik koncentryczny łączący wraz z ko-
lanem 90°, rura koncentryczna o długości 500 mm wraz zakończeniem pionowym, kolano 90° - 
pobór powietrza.

795,00

MF2 13017

pakiet kominowy dla urządzeń M40 do M60 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ koncen-
tryczny o średnicy Ø200/130 z przejściem pionowym przez dach. W skład układu wchodzą: miska  
z odpływem kondensatu – spaliny, trójnik 87° - spaliny, trójnik koncentryczny łączący wraz z ko-
lanem 90°, rura koncentryczna o długości 500 mm wraz zakończeniem pionowym, kolano 90° - 
pobór powietrza.

955,00
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Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych

ROBUR K, F, G i B 15

Typ Indeks Opis Cena PLN 

KA 13050
pakiet kominowy do urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą zależną od pomieszczenia - poziome 
przejście przez ścianę. W skład układu wchodzą: rura Ø80 o dł. 1150 mm z zakończeniem pozio-
mym - odprowadzenie spalin.

105,00

KB 13051

pakiet kominowy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od pomieszczenia - po-
ziome przejście przez ścianę. W skład układu wchodzą: rura Ø80 o dł. 1150 mm z zakończeniem 
poziomym - odprowadzenie spalin oraz rura Ø80 o dł. 1150 mm z zakończeniem poziomym - pobór 
powietrza.

210,00

KC 13052
pakiet kominowy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą zależną od pomieszczenia - przejście 
pionowe przez strop. W skład układu wchodzą: rura Ø80 o dł. 1150 mm z zakończeniem pionowym 
– odprowadzenie spalin, trójnik 87°, miska z odpływem kondensatu.

270,00

KD 13053

pakiet kominowy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od pomieszczenia z przej-
ściem pionowym przez dach dla części spalinowej i poziomym przejściem przez ścianę dla czę-
ści powietrznej. W skład układu wchodzą: rura Ø80 o dł. 1150 mm z zakończeniem pionowym – 
odprowadzenie spalin, trójnik 87°, miska z odpływem kondensatu oraz rura Ø80 o dł. 1150 mm  
z zakończeniem poziomym - pobór powietrza.

365,00

KE1 13054
pakiet kominowy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ koncentryczny  
o średnicy Ø125/80 poziomo przechodzący przez ścianę. W skład układu wchodzą: trójnik koncentryczny – łączący 
wraz z kolanem 90°, rura koncentryczna z zakończeniem poziomym L=750 mm, dwie rozety.

437,00

KE2 13056

pakiet kominowy o powiększonej średnicy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od 
pomieszczenia - układ koncentryczny o średnicy Ø150/100 poziomo przechodzący przez ścianę.  
W skład układu wchodzą: trójnik koncentryczny – łączący wraz z kolanem 90°, rura koncentryczna 
z zakończeniem poziomym L=700 mm, dwie rozety.

520,00

KF1 13055

pakiet kominowy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od pomieszczenia - układ 
koncentryczny o średnicy Ø125/80 z przejściem pionowym przez dach. W skład układu wchodzą: 
miska z odpływem kondensatu – spaliny, trójnik 87° - spaliny, trójnik koncentryczny łączący wraz 
z kolanem 90°, rura koncentryczna o długości 500 mm wraz zakończeniem pionowym, kolano 90° 
- pobór powietrza.

735,00

KF2 13057

pakiet kominowy o powiększonej średnicy dla urządzeń serii F1, F2, K, G, B15 z pracą niezależną od 
pomieszczenia - układ koncentryczny o średnicy Ø150/100 z przejściem pionowym przez dach. W 
skład układu wchodzą: miska z odpływem kondensatu – spaliny, trójnik 87° - spaliny, trójnik kon-
centryczny łączący wraz z kolanem 90°, rura koncentryczna o długości 500 mm wraz zakończeniem 
pionowym, kolano 90° - pobór powietrza.

790,00

UWAGA ! 
Dla urządzeń serii K, G oraz F2 przy pakietach KB, KE 1, KE 2, KF 1, KF 2  

konieczne jest zastosowanie dodatkowej rury Ø80 o długości 250 mm dla części powietrznej.
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Elementy Ø80 z uszczelką — część spalinowa i powietrzna

Elementy uzupełniające pakietów serii K

Typ Indeks Cena PLN 

Rura prosta spalinowa 250 mm 13170 28,00

Rura prosta spalinowa 500 mm 13169 43,00

Rura prosta spalinowa 1000 mm 13168 75,00

Kolano spalinowe 45º 13171 51,00

Kolano spalinowe 90º 13178 62,00

Elementy Ø110 z uszczelką — część spalinowa

Elementy uzupełniające pakietów serii M

Typ Indeks Cena PLN 

Rura prosta spalinowa 250 mm 13162 42,00

Rura prosta spalinowa 500 mm 13161 66,00

Rura prosta spalinowa 1000 mm 13160 112,00

Kolano spalinowe 45º 13163 97,00

Kolano spalinowe 90º 13177 129,00

Elementy Ø130 bez uszczelki — część powietrzna

Elementy uzupełniające pakietów serii M

Typ Indeks Cena PLN 

Rura prosta powietrzna 250 mm 13166 38,00

Rura prosta powietrzna 500 mm 13165 65,00

Rura prosta powietrzna 1000 mm 13164 121,00

Kolano powietrzne 45º 13167 98,00

Kolano powietrzne 90º 13187 132,00

Pakiety kominowe dla nagrzewnic gazowych

ROBUR F podstropowy

Typ Indeks Opis Cena PLN 

FV 13060

pakiet kominowy dla urządzeń serii F w wersji podstropowej z pracą niezależną od pomieszcze-
nia. Układ koncentryczny Ø200/130 z przejściem pionowym przez dach. W skład układu wchodzą: 
pionowy separator kondensatu - spaliny, rurka 250 mm - powietrze, rura 0,5 mb – spaliny, rura 0,5 
mb – powietrze, trójnik koncentryczny – łączący, rura koncentryczna o dł. 500 mm z zakończeniem 
pionowym.

955,00
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KONTAKT

Skontaktuj się z działem sprzedaży, wykwalifikowani doradcy pomogą dobrać
typy i ilość urządzeń, które najlepiej będą spełniać wymagania obiektu.

FLOWAIR

ul. Chwaszczyńska 151E
81- 571 Gdynia 

Tel.  +48 58 627 57 20
Fax. +48 58 627 57 21
 
zapytania prosimy kierować na adres: 
info@flowair.pl

www.flowair.com


