
                                                                                                                                                                                                            

.                                                               

Vladivostocká 1460/10 Praha 10, Tel. 606 146 317, 222 522 370, Email info@bemaci.cz 

Ondřejov, ul. Družstevní 423, Tel. 606 146 318, 323 649 265, Email vyroba@bemaci.cz 

Vložkování je nejjednodušší a nejekonomičtější způsob rekonstrukce komínu. 
Pro tento účel nabízíme široký sortiment výrobků. Lze použít buď pevnou, 
nebo ohebnou komínovou vložku. V závislosti na materiálu vložky je možné 
sestavit spalinovou cestu pro všechny druhy paliv na podtlakový i přetlakový 
provoz: 
- plyn - suchý a mokrý provoz D1, W1, podtlak a přetlak N1, P1                               
- lehký topný olej a dřevo D2                                                                                          
- tuhá paliva D3 

Komínové vložky pro atmosférické spotřebiče:  

  -  Pevná vložka BEMAK - nerez typ 20 tl. 0,5 mm; (D1) 

                                            - nerez typ 50 tl. 0,6; 0,8 a 1 mm (D2,D3) 

  -  Pevná vložka BEMAL  - hliník 0,6 a 0,8 mm pro plyn (D1) (do průměru 150 mm)         

  -  Ohebná vložka BEMAK - nerez typ 20 tl. 0,3 mm (D1) 

                                                                - nerez typ 50, 60 a 70 tl. 0,4 mm (D2, D3) 

 Komínové vložky pro přetlak:  

  -  Ohebná vložka FLEX - nerez typ 50 tl. 0,12; a 2x0,12 mm  

                                          - polypropylen  

  -  Pevná vložka - nerez typ 50 tl. 0,6 mm                           

                              - polypropylen  

                              - hliník tl. 1,5 mm                                                                                                                                                   

   
   Díly sestav: 

• a - Meidingerova hlavice nebo stříška (popř. lapač jisker)                                                                                                 

• b - Spona (popř. dilatační díl) 

• c -  Krycí plech 

• d - Pevná nebo ohebná vložka 

• e - T-kus 

• f  - Nahlížecí díl 

• g - Odkap nebo dno 

• h - dvířka 
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Návod pro montáž:  
 

Montáž komínových vložek by měla provádět odborná kominická firma, vyškolená v daném oboru. Pro 

případnou montáž svépomocí nabízíme několik rad.    

Instalaci vložek provádíme většinou odshora dolů. Nejprve je ale nutné komínový průduch řádně vyčistit. 

Potom vysekáme do zdiva komínu otvor pro vložení T kusu, nahlížecího dílu, odkapu a podobně. Při montáži 

pevných vložek spojíme několik trubek buď pojistnými objímkami, nebo nýtováním.  Tyto trubky pomocí lana, 

postupně spouštíme do průduchu. Je dobré sestavu jistit objímkou proti pádu do průduchu. Přidáváme další 

trubky a dál opatrně spouštíme. Při montáži ohebné vložky použijeme montážní hlavu s připevněným lanem. 

Lano spustíme do komínu, jeden pracovník za něj v dolní části komínu tahá, čímž pomáhá vložce najít si cestu. 

Druhý pracovník musí nahoře nadzvedávat vložku tak, aby nedošlo k jejímu poškození o hranu komínu.     

Vložky je nutné instalovat do komínového tělesa vždy “po vodě“ tedy tak, aby se případný kondenzát, dešťová 

voda a všechny nečistoty vznikající při provozu nedostaly mimo vložku a tím nenarušily zdivo či izolaci komínu. 

Horní díl se tedy vždy zasouvá do spodního, viz. obr. 1.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stejně se musí postupovat při montáži ohebné komínové vložky, kde platí, že konec s označením výrobku 

štítkem je vždy ten spodní, který se zasouvá do T kusu, viz. Obr. 2.  

 

Spojování jednotlivých pevných dílů se provádí buď nýtováním, nebo pojistnými objímkami. Při nýtování je 

potřeba použít nerezové trhací nýty (pro hliníkové vložky samozřejmě hliníkové). Doporučujeme na jeden 

spoj minimálně 3 nýty. U silnějších materiálů (např. nerez 1 mm), větších průměrů nebo větší délce komínu, je 

lepší dát nýtů více.                                                                                                                                                                        

Díly pro spojování pomocí pojistných objímek je potřeba objednat dopředu. Jsou vyrobeny s roztaženým 

koncem hrdla. Při montáži se klasicky zasunou do sebe a místo nýtování se nainstaluje pojistná objímka, viz. 

Obr. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Komínové vložce musí být v komínu umožněna dilatace, není přípustné ji napevno kotvit do tělesa, nebo 

dokonce ji zabetonovat! Hrozí vznik prasklin, v krajním případě roztrhnutí komínu.  

 

Při montáži je nutné dodržovat bezpečnost práce a řídit se ČSN 73 4201 Komíny        

a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv!  
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