
MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nerezové komíny TOUP
IZOL - třívrstvý komín izolovaný 5cm
SLIM -  třívrstvý komín izolovaný 3cm
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Montáž - montáž komínu exteriérem
Jednotlivé komponenty nerezového komínového systému jsou vyráběny tak,aby do sebe 
navzájem díky zasouvacímu spoji snadno zapadaly. Po zasunutí jednoho dílu do druhého se 
vzájemně upevní v části spoje pomocí  zajišťovací spony. 

Při montáži se ujistěte, že jednotlivé díly do sebe zapadly. Následně umístěte na místo spoje 
zajišťovací obruč a uzamkněte klipem. Dva komponenty mezi sebou musí být zajištěny 
zajišťovací sponou. Je sestrojena tak, aby spolehlivě utěsnila jednotlivé prvky a vytvořila 
bezpečný zajišťovací spoj jenotlivých částí komínu. Pomocí fixační konzole je možné ukotvit 
komínovou sestavu ke stavební konstrukci.

DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOST A FUNKČNOST:

Základem správně fungujícího komínu je jeho odborné navržení. Komín je důležitou součástí 
stavby a proto je důležité především dbát na správný návrh komínového systému, jakož i jeho 
realizaci. Před zahájením prací si důkladně promyslete umístění komínového systému, 
NEZAPOMÍNEJTE na umístění prostupu stěnou či střechou.

Nerezový komín je možné vést: vnitřkem objektu nebo jeho vnějškem. Komínový systém 
zakládáme na nosnou konzolu, na patku nebo přímo na rovnou zem. Všechny vznětlivé 
materiály musí být od komínového systému ve vzdálenosti min. 10 cm.

Neváhejte nás kontaktovat ohledne technické podpory u nás zakoupených komínů:
776 025 470, 778 200 400 nebo obchod p@tou .cz

Všechny vznětlivé materiály musí 
být od komínového systému ve 
vzdálenosti min. 10 cm.

komínový systém
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Promyslíme si a připravíme místa, v nichž má vést komínový systém. Zaznamenáme si 
místa, ve kterých komínová trubka prochází střechou nebo stěnou. Následně v těchto 
místech vyřízneme potřebné otvory.
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Pokud chceme otvory zakrýt, po obou stranách upevníme rozety (návod na montáž rozety 
najdete ZDE).Pokud ne, tento krok přeskočíme.

Do rozety nebo přímo do otvoru, případně tepelné přechodové ochrany (návod na montáž 
tepelné přechodové ochrany najdete niže), vložíme horizontálně komínovou rouru. Dáváme 
pozor na to, aby se s rourou během práce dalo ještě manipulovat a posouvat ji.

Z vnější strany stěny na vyznačeném místě připevníme hmoždinkami nosnou konzolu k 
nosné zdi. Výšku, ve které je třeba namontovat nosnou konzolu určíme tak, že neaktivní část 
komínu od t-kusu (sopouchu) po dno komína by měla dosahovat vzdálenost min. 10% z 
celkové délky komínu.

Na nosnou konzolu položíme dno a čistící část komínu (při izolovaném produktu IZOL je dno 
již součástí čistící části).

Na čistící část nasadíme t-kus tak, aby zapadal do části vytvořené na přechod komínu přes 
zeď. V případě potřeby pro dosažení správné délky nebo pokud je t-kus vysoko umístěný, 
můžeme mezi čistící část a t-kus vložit nerezovou trubku potřebné délky (na výběr máme 1m, 
0,5m a 0,25m).
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V předpokládané vzdálenosti od vnější stěny si určíme svislou osu komínu. Pokračujeme v 
osazování komínových trubek, které mezi sebou dohromady spojujeme zajišťovacími 
obručemi. V případě, že potřebujeme komínovou rouru zkrátit, zkracujeme z té strany, ze 
které není falec (při produktu IZOL to znamená, že vnitřní troubu zkracujeme ze spodní části 
- falec je nahoře, vnější vrstvu z vrchní části - falec je dole). Pokud je třeba komín vybočit, 
např. kvůli okapové rouře, použijeme některé z kolen.

Komínový systém připevníme ke stěně / fasádě fixačními konzolami. První fixační konzolu 
upevníme přímo na komínový prvek nad přípojkou sopouchu. Další konzoly umísťujeme ve 
vzdálenosti maximálně 2 metry od sebe. Poslední konzola musí být upevněna ne více než 
0,1 do 0,2 m od okraje horní části stěny.

montáž komínu exteriérem
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7 Na t-kus nasadíme ukončení izolace a napojíme jej na již připravený přestup ve zdi. Prvky k 
sobě utěsníme zajišťovací obručí.
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Je třeba dbát na zachování výšky komínu tak, aby vzdálenost nadstřešní části komínu od 
poslední fixační konzoly byla max. 2 metry.

Pokud komín prochází střechou, použijeme přechodový plech, nebo izolovaný tepelně 
ochranny prvek pro prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí který upevníme ke střešní 
konstrukci.

Na konec poslední komínové roury upevníme ukončení komínu a zajistíme zajišťovací obručí. 
Pokud se pro daný typ paliva používá komínová stříška, nasuneme na ukončení komínu i 
komínovou stříšku.

Takto složený a připravený komínový systém spojíme z vnitřní strany se spotřebičem a 
utěsníme tento spoj zajišťovací sponou.

montáž komínu exteriérem
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Montáž - montáž komínu interierem
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DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOST A FUNKČNOST:

Základem správně fungujícího komína je jeho odborné navržení. Komín je důležitou součástí 
stavby a proto je důležité především dbát na správný návrh komínového systému, jakož i jeho 
realizaci. Před zahájením prací si důkladně promyslete umístění komínového systému, 
NEZAPOMÍNEJTE na umístění prostupu stěnou či střechou.

Nerezový komín je možné vést:- vnitřkem objektu nebo jeho vnějškem. Komínový systém 
zakládáme na nosnou konzolu, na patku nebo přímo na rovnou zem. Všechny vznětlivé 
materiály musí být od komínového systému ve vzdálenosti min. 10 cm.

Neváhejte nás kontaktovat ohledne technické podpory u nás zakoupených komínů:
776 025 470, 778 200 400 nebo obchod p@tou .cz

Všechny vznětlivé materiály musí 
být od komínového systému ve 
vzdálenosti min. 10 cm.

komínový systém

Promyslíme si a připravíme místa, v nichž má vést komínový systém. Zaznamenáme si 
místa, ve kterých komínová trubka prochází střechou nebo stěnou. Následně v těchto 
místech vyřízneme potřebné otvory.

Pokud chceme otvory zakrýt, po obou stranách upevníme rozety (návod na montáž rozety 
najdete na konci dokumentu . Pokud ne, tento krok přeskočíme.)

Do rozety nebo přímo do otvoru, případně tepelné přechodové ochrany (návod na montáž 
tepelné přechodové ochrany najdete na konci dokumentu), vložíme horizontálně komínovou 
troubu. Dáváme pozor na to, aby se s troubou během práce dalo ještě manipulovat a 

Pokud jsme se rozhodli pro uchycení pomocí nosné konzoly, na vyznačeném místě ji 
přimontujeme ke stěně hmoždinkami. Výšku, ve které je třeba namontovat nosnou konzolu 
určíme tak, že neaktivní část komínu od t-kusu (sopouchu) po dno komína by měla 
dosahovat vzdálenost min. 10% z celkové délky komínu. Pokud nepoužíváme nosnou 
konzolu, začínáme jednotlivé komínové prvky ukládat přímo na zem nebo patku.
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montáž komínu interierem
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Na nosnou konzolu položíme dno a čistící část komína (při  je dno izolovaném produktu IZOL
již součástí čistící části).

Na čistící část nasadíme t-kus, aby byl ve správné výšce a bylo možné na něj připojit 
spotřebič. V případě potřeby pro dosažení správné délky nebo pokud je t-kus vysoko 
umístěný, můžeme mezi čistící část a t-kus vložit nerezovou trubku potřebné délky (na výběr 
máme 1m, 0,5m a 0,25m).

7 Na t-kus nasadíme ukončení izolace.

Pokračujeme v osazování komínových trubek, které mezi sebou dohromady spojujeme 
zajišťovacími obručemi. V případě, že potřebujeme komínovou rouru zkrátit, zkracujeme z té 
strany, ze které není falec (při produkte IZOL to znamená, že vnitřní troubu zkracujeme ze 
spodní části - falec je nahoře, vnější vrstvu z vrchní části - falec je dole).

Komínový systém v případě potřeby upevníme ke stěně fixačními konzolami.
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Pokud komín prochází střechou, použijeme přechodový plech nebo izolovaný tepelně 
ochranný prvek pro prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí , který upevníme ke střešní 
konstrukci.

Na konec poslední komínové roury upevníme ukončení komínu a zajistíme zajišťovací 
obručí. Pokud se pro daný typ paliva používá komínová stříška, nasuneme na ukončení 
komínu i komínovou stříšku.

Takto složený a připravený komínový systém spojíme z vnitřní strany se spotřebičem a 
utěsníme tento spoj zajišťovací obručí.
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montáž komínu interierem
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montáž komínu interierem
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Montáž rozety 

Vyznačíme si místa, v nichž má komínový systém procházet stěnou / střechou.

V těchto místech vyřízneme otvory.

Na otvor z jedné i druhé strany nasadíme rozetu.

Do takto připraveného otvoru osadíme nerezovou komínovou rouru.
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Montaž tepelně přechodové ochrany
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Do připraveného otvoru (pokud používáme rozetu, po namontování rozety) ve střeše nebo ve 
stěně vložíme tepelnou ochranu.

Skrz připravenou tepelnou komínovou ochranu zavedeme komíonvú troubu


