
ZAMAWIAJĄCY

Nazwisko  _________________________________________________

Adres  ____________________________________________________

Kod  ____________ Miasto __________________________________

Telefon  _________________________________________________

ADRES DOSTAWY

Nazwisko  _________________________________________________

Adres  ____________________________________________________

Kod  ____________ Miasto __________________________________

Telefon  _________________________________________________

Wymiary wymagane ze względu na położenie komina:

H1 Odległość od podłogi do dachu ______ mm
H2 Odległość od dachu do szczytu komina ______ mm
H3 Odległość od podłogi do pierwszego sufitu w budynku ______ mm
H4 Odległość od podłogi do pierwszego kolana ______ mm
H5 Przesunięcie boczne ______ mm
AH Odległość od podłogi do dołu wyjścia dymowego lub osi wyjścia dymowego ______ mm
A Odległość od kalenicy do osi komina ______ mm
V Kąt nachylenia dachu ______ stopni
V2 Kąt pochylenia komina ______ stopni

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Średnica wewnętrzna komina [mm]:   125  150  190  250

Wybierz typ komina zgodnie ze szkicem:  1T  2T  1B  2B  3T  3B  1BM

Jøtul Combi  Jøtul Standard    1BY  1TV  T  Ilość kondygnacji

Nasada dachowa:     Prostokątna  Okrągła

Pokrycie dachu:     Gont  Blachodachówka  Blacha na rąbek  Papa/Sarnafil  Dachówka

Akcesoria i kolory:

Standardowe kolory to czarny, szary i biały. 
Aby zamówić inny kolor lub materiał niż standardowe, należy podać numer koloru lub materiału oraz długość komina:

1BM __________ 1T ________  2T _______  H2 _______  Rozeta sufitowa: biała ___________  czarna ________

Pozostałe życzenia:

Tu proszę podać informacje o wyczystce, drabinie, ławce kominiarskiej, dodatkowej płycie przykrywającej na sufit i podłogę itp.:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jest więcej akcesoriów, skontaktuj się w tej sprawie ze sprzedawcą.

Model kominka / pieca:  ______________________________________________________
lub
Średnica wyjścia dymowego: wewnętrzna [mm]  _____________________

 zewnętrzna [mm]  _____________________
Uwaga! Jeśli wyjście dymowe nie pasuje 
do naszej standardowej średnicy, 
zamówimy odpowiedni łącznik.



1BY

Tylny wylot spalin przez ścianę 
zewnętrzną, całkowicie izolowany.

1T

Górny wylot spalin, częściowo 
izolowany odcinek początkowy.

3T

Górny wylot spalin, nieizolowany 
odcinek początkowy.

2T

Górny wylot spalin, całkowicie 
izolowany.

3B

Tylny wylot spalin, nieizolowany 
odcinek początkowy.

1B

Tylny wylot spalin, częściowo 
izolowany odcinek początkowy.

1BM

Tylny wylot spalin przez ścianę 
działową, całkowicie izolowany.

Tylny wylot spalin, całkowicie 
izolowany.

2B

V2

H4

H5

1TV

Górny wylot spalin, częściowo 
izolowany, z przesunięciem.

T

Górny wylot spalin, częściowo 
izolowany.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE ROZWIĄZANIA


