


Duże wahania cen oleju opałowego i gazu często przyczyniają się 
do podjęcia decyzji o zmianie urządzenia grzewczego na inne, 
przystosowane do spalania innego nośnika energii. Dla właściciela 
najważniejszym kryterium przy wyborze innego, najczęściej tańszego 
nośnika energii jest jego przyszłościowe bezpieczeństwo.

System kominowy IZOSTAR PREMIUM dzięki zastosowanej wewnątrz 
unikatowej  ceramice IZOSTAR daje możliwość podłączenia dowolne-
go urządzenia grzewczego na dowolne, ogólno dostępne paliwo. Jest 
to inteligentne i zorientowane na przyszłość rozwiązanie, które daje 
pewność, że wybór tego komina będzie dobry niezależnie od podjętej 
w późniejszym okresie decyzji o jakiejkolwiek zmianie rodzaju paliwa.

IZOSTAR PREMIUM  to trójwarstwowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów na 
wszystkie ogólnodostępne paliwa (gaz, olej, paliwa stałe w tym biomasy) przy maksymalnej temperaturze spalin 
nieprzekraczającej  600°C 

IZOSTAR PREMIUM to najnowocześniejsze rozwiązanie odprowadzenia 
spalin dla kotłów opalanych różnymi  rodzajami paliw. Ponadto spełnia on 
wymagania stawiane dotychczasowym systemom kominowym. Dostępny 
jest w średnicach od  Ø140 do Ø200 i dedykowany  jest do zastosowania 
w budownictwie jednorodzinnym.

IZOSTAR PREMIUM składa się z cienkościennej, precyzyjnie uformow-
anej ceramiki wewnętrznej IZOSTAR produkowanej w Polsce  przez 
zakład LZMO, z wełny mineralnej, specjalnie uformowanej – pasującej  
do kształtu rury ceramicznej oraz z obudowy z pustaków ceramicznych. 
Wewnętrzna ceramika  jest centrycznie umieszczona w pustaku obudowy  
za pomocą wełny mineralnej.

Cienkościenna, precyzyjnie uformowana rura ceramiczna o długości 66cm i 1m
Przystosowany do pracy w warunkach wilgotnych – bardzo niska nasiąkliwość zbliżona do szkła
Odporny na pożar sadzy
Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu się produktów spalania
Do kotłów na różne rodzaje paliwa
Łatwy i szybki montaż – mniej połączeń, lżejsza ceramika
Połączenia mufowe między elementami sprawiają, że montaż jest precyzyjny i łatwy
Odporny na nagłe zmiany temperatur
Wspomaga pracę kotłów poprzez szybkie nagrzewanie się co wspomaga ciąg kominowy 
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 EN13063-1+A1: 2007 i EN 13063-2+A1: 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 
wysoką wytrzymałością statyczną. 

Ceramika IZOSTAR  dzięki bardzo niskiej nasiąkliwości zbliżonej do 
nasiąkliwości szkła jest zarazem odporna na długotrwałe działanie 
wilgoci i kwasów wydzielanych podczas spalania w kominie, jak 
również odporna na pożar sadzy. 

Jej idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zbliżona strukturą do 
kominów stalowych,  ogranicza osadzanie się produktów spalania 
przez co minimalizuje ryzyko pożaru sadzy - jakże ważnego czynnika 
bezpieczeństwa.

Wszystkie te cechy sprawiają, że komin IZOSTAR PREMIUM jest jed-
nym 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 dostarczane są na paletach o wy-
miarach 800x1200 jako spakowane kompletne zestawy gotowe 
do montażu na budowie.

Podstawową wysokością jest pakiet o wysokości 4m
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Dostępne średnice komina IZOSTAR PREMIUM

Rodzaj Średnice
Wymiar 

zewnętrzny [cm]
Waga komina  

w kg/1mb

40x40

40x60

Bez wentylacji

Z  kanałem 
wentylacyjnym



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 L-SK
3 Kratka przewietrzająca KRMS-188X208
4 Wyczystka L-WY
5 Dekiel L-DKT600
6 Drzwiczki U-DR
7 Trójnik L-TR90
8 Płyta czołowa z włókien mineralnych PC
9 Wełna mineralna L-WML
10 Rura prosta L-RP
11 Pustak  ceramiczny obudowy U L-HU
12 Płyta przykrywająca (jako element gotowy lub z 

betonu wylewanego na miejscu budowy)
CZAPA52X52

13 Zakończenie stożkowe U-MK
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SKŁAD SYSTEMU

* wyposażenie dodatkowe 
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Bezpieczeństwo Pewność Nowoczesność Jedyny taki
w pełni ceramiczny 

system 

Pewna firma 
z Polskim 
kapitałem 

IZOSTAR PREMIUM to:


