


Zbiorcze systemy powietrzno spalinowe są często jedynym 
rozwiązaniem  w przypadku odprowadzenia spalin w budownictwie 
wielorodzinnym. 

Możliwość podłączenia do jednego komina  nawet 10 urządzeń 
grzewczych z zamkniętą komorą spalania to oszczędność miejsca 
i czasu a przede wszystkim duże ograniczenie kosztów w prowa-
dzonej inwestycji.

IZOSTAR MULTI  to powietrzno-spalinowy zbiorczy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin  
w budownictwie wielorodzinnym z kotłów kondensacyjnych i turbo opalanych  gazem lub olejem opałowym przy 
maksymalnej temperaturze spalin nieprzekraczającej  200°C 

IZOSTAR MULTI to najnowocześniejsze rozwiązanie  zbiorczego odpro-
wadzenia spalin dla kotłów kondensacyjnych i turbo na rynku. System ten 
dostępny jest w średnicach od  Ø140 do Ø200 z możliwością podłączenia 
maksymalnie 10 urządzeń grzewczych do jednego kanału kominowego.

IZOSTAR MULTI składa się z cienkościennej, precyzyjnie uformowanej 
ceramiki wewnętrznej IZOSTAR produkowanej w Polsce  przez zakład 
LZMO oraz z obudowy z pustaków ceramicznych.

Pomiędzy wewnętrznym wkładem ceramicznym a obudową jest kanał 
którym dostarczane jest świeże powietrze do spalania dla kotłów  
z zamkniętą komorą spalania. Wewnętrzna ceramika  jest centrycznie  
umieszczona w pustaku obudowy  za pomocą specjalnie przygotowa-
nych obejm stabilizujących wykonanych ze stali nierdzewnej.

Cienkościenna, precyzyjnie uformowana rura ceramiczna o długości 66cm i 1m
Przystosowany do pracy w warunkach wilgotnych – bardzo niska nasiąkliwość zbliżona do szkła
Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu się produktów spalania
Do kotłów kondensacyjnych i turbo
Do kotłów na gaz i olej
Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu
Łatwy i szybki montaż – mniej połączeń, lżejsza ceramika
Odporny na nagłe zmiany temperatur
Wspomaga pracę kotłów poprzez szybkie nagrzewanie się co wspomaga ciąg kominowy oraz podgrzewa 
dostarczane do kotła świeże powietrze 
Obudowa z pustaków ceramicznych – lekkich i dzięki szlifowanej powierzchni łatwych w murowaniu
Obudowa z pustaków ceramicznych dodatkowo poprawia izolacyjność cieplną kanału  
System posiada znak CE
Zgodny z normą EN13063-2+A1: 2007 i EN 13063-3: 2007

PRZEZNACZENIE

OPIS SYSTEMU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Zastosowana w kominie cienkościenna, precyzyjna w swej budowie 
rura ceramiczna IZOSTAR, formowana jest metodą izostatycznego 
prasowania pod bardzo wysokim ciśnieniem, charakteryzuje się wy-
soką wytrzymałością statyczną. 

Ceramika IZOSTAR  jest zarazem odporna na wilgotne, agresywne 
środowisko panujące w kominie jak również odporna na pożar sadzy, 
co umożliwia zmianę urządzenia grzewczego w przyszłości bez 
konieczności wymiany wkładu ceramicznego.

Wszystkie te cechy sprawiają, że komin IZOSTAR MULTI jest jednym  
z najbezpieczniejszych i ponadczasowych rozwiązań na rynku.

LZMO jako jedyny producent w Polsce wkładów ceramicznych 
formowanych  metodą izostatycznego prasowania, posiadający 
najnowocześniejszy park maszynowy udziela na wkłady ceramicz-
ne 101 lat gwarancji.  Świadczy to o wysokiej jakości produktu, co 
bezpośrednio wpływa na bezpieczne i poprawne funkcjonowanie 
komina przez  wiele lat.

 

Systemy kominowe IZOSTAR dos-
tarczane są na paletach o wymia-
rach 800x1200 jako spakowane 
kompletne zestawy gotowe do mon- 
tażu na budowie.

Podstawową wysokością jest pakiet 
o wysokości 4m

BEZPIECZNY I EKONOMICZNY

Dostępne średnice komina IZOSTAR MULTI

Rodzaj Średnice
Wymiar 

zewnętrzny [cm]
Waga komina  

w kg/1mb

Bez wentylacji

Z  kanałem 
wentylacyjnym
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Ø200
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Ø200

132
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136

137

40x40

40x60



Kontakt:
LZMO Spółka Akcyjna
Ul Reymonta 7
68-300 Lubsko
E-mail: lzmo@lzmo.pl
www.lzmo.pl

Dział handlowy:
tel. +48 (68) 374 35 35 
tel./fax+48 (68) 374 37 97
e-mail: sprzedaz@lzmo.pl
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Nr. Nazwa elementu Symbol
1 Wypełnienie z betonu ubijanego wysokośc 12 cm
2 Skraplacz wysoki L-SKW
3 Maskownica skraplacza L- MSKS
4 Drzwiczki rewizyjne U-DR
5 Rewizja z otworem regulującym cisnienie L-WY
6 Obejma centrująca L-OBC
7 Maskownica L-MSKU
8 Trójnik przyłączeniowy L-TRK90
9 Rura prosta L-RPSPS
10 Pustak  ceramiczny obudowy U L-HU
11 Kratka wentylacyjna KRZ-210x140
12 Płyta przykrywająca (jako element gotowy lub z 

betonu wylewanego na miejscu budowy)*
CZAPA52 X 52

13 Zakończenie stożkowe U-MK
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SKŁAD SYSTEMU

Bezpieczeństwo Pewność Nowoczesność Jedyny taki
w pełni ceramiczny 

system 

Pewna firma 
z Polskim 
kapitałem 

IZOSTAR MULTI to:

* wyposażenie dodatkowe 


