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PIĘKNE DOGRZEWANIE
Kominki dzielą się na:

1. Otwarte (tradycyjne), które umożliwia-
ją bezpośredni kontakt z żywym ogniem w 
palenisku choć praktycznie nie wiele grze-
ją.
2. Zamknięte - ogień za przeszklonymi
drzwiczkami stalowego lub żeliwnego 
wkładu.
  Dogrzewają w systemie konwekcyjnym 
(powietrznym lub wodnym).
 Mogą być doposażone stalowym/żeliw-
nym wymiennikiem ciepła (tzw. rekupe-
ratorem).
3. Zimne - bez nagrzewających się ścian.
Wykonane z materiałów izolacyjnych.
Przyozdabiane kamieniem, marmurem, 
drewnem...
4. Ciepłe - z nagrzewającymi się ścianami, 
posiadające większe lub mniejsze właści-
wości akumulacji i przewodności ciepła.
Wykonywane z kafli lub tynkowanych płyt 
szamotowych.
5. Wolnostojące „piecyki” – popularnie 
zwane „kozami” - żeliwne lub stalowe, z 
szybą do oglądania ognia.

TYPOWY SPOSÓB
FUNKCJONOWANIA

KOMINKÓW ZAMKNIĘTYCH

*Dogrzewają tylko w fazie palenia i do wy-
stygnięcia akumulacyjnej zabudowy
*Wymagają częstego załadunku małych 
ilości opału i obecności użytkowników dla 
ich obsługi.
 Wydłużenie okresu grzewczego mogą za-
pewnić tylko akumulacyjne elementy i 
płyty ścienne.
*Sposób palenia i czystość spalin uzależ-
nione są od rodzaju i jakości paleniska - 
wkładu (stalowo-żeliwnego) lub wodnego 
oraz jakości drewna- brykietu
*Charakteryzują się dużą mocą grzewczą 
w fazie spalania opału, w zależności od ro-
dzaju wkładu grzewczego 8-20kW, dodat-
kowo zwiększaną stalowym lub żeliwnym 
rekuperatorem ciepła.
*Niedostosowane do potrzeb grzewczych 
budynku często przegrzewają pomieszcze-
nia w fazie palenia (zwłaszcza w docieplo-
nych współczesnych domach)
*Wymagają szybkiego rozprowadzania 
gorącego powietrza z bryły kominka w 
krótkim okresie fazy spalania drewna - 
zwykle za pomocą elektrycznych turbin 
nawiewnych.
*Często zabrudzają szyby przy niezgod-
nym z instrukcją wydłużaniu czasu palenia 
przez zbytnie przymykanie dopływu po-
wietrza w fazie palenia.
*Często nie uzyskują zakładanej przez pro-
ducenta wkładu sprawności grzewczej po-
przez faktyczne przeładowywanie drewna 
i odprowadzanie zbyt wysokiej tempera-
tury spalin bezpośrednio do komina.

TRADYCYJNE KOMINKI OTWARTE

WSPÓŁCZESNE KOMINKI ZAMKNIĘTE Z WKŁADEM

ŚCIANY AKUMULACYJNO GRZEWCZEŚCIANY IZOLOWANE

KOMINEK
ZIMNY ZAMKNIĘTY

STALOWE I ŻELIWNE WYMIENNIKI POWIETRZNE
 DO ZWIĘKSZANIA MOCY GRZEWCZEJ

 WYKRESY FUNKCJONOWANIA KOMINKÓW 
    przy typowym sposobie użytkowania

KOMINKI

WYKRESY FUNKCJONOWANIA PIECÓW POKOJOWYCH
       przy typowym sposobie użytkowania

kW
12

6

h 18:00  22:00  02:00  18:00  06:00 00:00  20:00 

KOMINEK 
ZIMNY
(3 załadunki 
drewna)

TRADYCYJNY OTWARTY 
KOMINEK KAFLOWY

TRADYCYJNY OTWARTY 
KOMINEK MARMUROWY

fot. Brunnerfot. Cebud fot. Cebudfot. Schmid fot. Akces fot. Hajduk
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PIĘKNE PODSTAWOWE OGRZEWANIE

Piękne ogrzewanie

 PIECOKOMINEK

 PIECOKOMINKI

TRADYCYJNY POKOJOWY 
PIEC KAFLOWY

TRADYCYJNY POKOJOWY 
PIEC KAFLOWY

SCHEMAT TRADYCYJNEGO  
PIECA KAFLOWEGO Z SZAMOTOWYMI  

KANAŁAMI DYMOWYMI

WSPÓŁCZESNE PIECE POKOJOWE - PIECOKOMINKI 
Z WIDOKIEM OGNIA

WYKRESY FUNKCJONOWANIA PIECÓW POKOJOWYCH
       przy typowym sposobie użytkowania

kW
12

6

h

8

 18:00  18:00 06:00 

z  PALENISKIEM 
AKUBETOWYM
i  CMA

kW
12

h

6

 18:00  18:00 06:00 
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TRADYCYJNE ZDUŃSKIE PIECE POKOJOWE 
BEZ WIDOKU OGNIA

Piece pokojowe – 
piecokominki dzielą się na:

1. Tradycyjne piece kaflowe, budowane 
ze standardowych cegieł  szamotowych, 
zaprawy szamotowej, gliny, tynkowa-
ne lub zdobione kamieniem, zwykle bez 
możliwości oglądania ognia.
2. Budowane też jako trzony kuchenne, 
piece chlebowe, piekarniki, grile, pizze-
rie, wędzarnie...
3. Współczesne – montowane z prefa-
brykowanych elementów palenisk, aku-
mulacyjnych kanałów filtrów dymowych 
i ścian z płyt grzewczych.
4. Współczesne z nasadami i buforami 
wodnymi, dostosowane do ogrzewania 
domów po okresie palenia.

TYPOWY SPOSÓB
FUNKCJONOWANIA

NOWOCZESNYCH PIECÓW
- PIECOKOMINKÓW

*Przeznaczone do spalania suchego 
drewna i biomasy drzewnej.
*Długotrwały i wyrównany okres grzew-
czy – najczęściej 12 godziny – dzięki du-
żej zdolności akumulacji ciepła – „Im 
cięższy tym dłuższy”.
*Moc grzewcza dostosowana do faktycz-
nego zapotrzebowania na ciepło ogrze-
wanej powierzchni tradycyjnych i współ-
czesnych domów mieszkalnych bez ich 
„przegrzewania” i skoków temperatury.
*Alternatywne o wysokiej sprawności 
urządzenie grzewcze – oszczędne spa-
lanie (zwykle jako niezależny system 
grzewczy).
*Najzdrowszy system grzewczy – o przy-
jemnym laminarnym sposobie emisji 
ciepła przez promieniowanie fali pod-
czerwonej i małej konwekcji powietrza. 
*Obok widoku pięknych płomieni natu-
ralnego ognia z drewna, posiada duże 
walory ozdobne i dekoracyjne- często 
o charakterze prestiżowych wyrobów 
sztuki i rzemiosła artystycznego a także       
o walorach zabytkowych i historycznych.
*Inaczej niż tradycyjne piece kaflowe, 
które umożliwiały ogrzewanie tylko 
przyległego pomieszczenia, współczesne 
piecokominki posiadają zdolność ogrze-
wania wielu pomieszczeń, a nawet całe-
go domu w sposób ciągły – podstawowy.
*Inaczej niż tradycyjne piece kaflowe, z 
tradycyjnego szamotu, które dla nagrza-
nia bryły wymagają kilkukrotnego rozło-
żonego na mniejsze części przewidzianej 
porcji opału, piecokominki z AKUBETU 
pozwalają na jeden duży załadunek opa-
łu raz na 8 – 12 a nawet 24 godzin.
  W sposób zdecydowany ułatwiają ob-
sługę, nie absorbując czasu użytkowni-
ków.

PIECE POKOJOWE -

fot. Romotopfot. Hajduk
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NASADOWE WYMIENNIKI I WKŁADY WODNE 
PODŁĄCZANE DO  BUFORA 

- ZASOBNIKA



  Do alternatywnego – podstawowego ogrzewania całych domów z za-
chowaniem ozdobnej funkcji kominkowej – umożliwiającej wzrokowy 
kontakt z naturalnym ogniem z drewna. To piece pokojowe z przeszklo-
nymi drzwiczkami.
  Posiadają ciepłą grzewczą zabudowę i do paleniska (wkładu)  zawsze 
mają podłączony kanałowy akumulacyjny wymiennik ciepła w formie 
nieusuwalnego filtra spalin niekiedy jeszcze dodatkowo uzupełnionym 
wymiennikiem powietrznym lub wodnym.
  Piece tradycyjnie budowane były z cegieł lub prefabrykatów na bazie 
tradycyjnego standardowego szamotu.
  Współczesne mogą być już budowane na bazie nowoczesnych, ognio-
trwałych betonów szamotowych tzw. ciężkich szamotów, a w naszej fir-
mie z kompozytu akumulacyjnego - AKUBETU o wielokrotnie podwyż-
szonych parametrach grzewczych.

Z punktu widzenia architektonicznego mogą być:
- budowane w formie tradycyjnej bryły pieca kaflowego zwykle z mniej-
szą szybą, lub
- budowane w formie nowoczesnej bryły tynkowanej wykładanej czę-
ściowo kaflami lub kamieniem, zwykle z większymi szybami drzwiczek 
paleniskowych umożliwiającymi duży ogląd ognia. Zwykle o podwój-
nym przeszkleniu ograniczają emisje ciepła.

Z punktu widzenia technicznego mogą być:
- budowane z zastosowaniem stalowo-żeliwnych wkładów lub akumu-
lujących palenisk zduńskich PPA, do których dołącza się układy akumu-
lacyjnych wymienników ciepła w różnym ułożeniu stanowiących nie-
usuwalny filtr cząstek stałych (pyłów PM). 
  W rozwiniętych instalacjach może być dołączany jeszcze stalowo-że-
liwny, konwekcyjny rekuperator powietrzny lub nasadowa głowica 
wodna (OGW). Można też akumulacyjne wymienniki ciepła łączyć z no-
woczesnymi przystosowanymi do takiej współpracy wkładami wodny-
mi. 
- mogą przybierać formę rustykalnego kominka kaflowego czy kamien-
nego (marmurowego), albo też formę bardzo nowoczesną, dużą lub 
małą, także o powierzchniach tynkowanych. Nasadzając bezpośrednio 
na palenisku akumulacyjne wymienniki ciepła możemy budować bar-
dzo małe bryły o średnicy czy boku ok. 60 cm, które łatwo zaprojekto-
wać nawet do bardzo małych domów w tym także niskoenergetycz-
nych. Zapewniają im najbardziej komfortowy wielogodzinny system 
ogrzewania (bez przegrzewania).

PIECE POKOJOWE – PIECOKOMINKI 
produkowane z Akubetu o podwyższonych parametrach

grzewczych
SKŁADAJĄ SIĘ Z:

1. Paleniska piecowego - wkładu akumulacyjnego lub stalowo-żeliw-
nego dowolnego typu, pod warunkiem, że zapewniają właściwą emi-
sję i dopływ powietrza do komory spalania w ilości potrzebnej do po-
prawnego i ekologicznego spalania z wyliczonej porcji drewna czy bry-
kietu (8-10 cm²/ kg).
   Jego wielkość, rozmiar szyby i moc grzewczą należy uwzględnić, do-
stosowując do potrzeb grzewczych ogrzewanych pomieszczeń.
2. Akumulacyjnego wymiennika ciepła – prefabrykowanego z CMA wy-
budowanego w formie filtra piecowego, który możemy zamontować 
jako stojący niezależnie lub nasadowo nad paleniskiem zawsze o jednym 
strumieniu przepływu spalin, w układzie wielozwrotnym lub wachla-
rzowym. Celem lepszego dostosowania się do różnych wielkości bryły i 
różnych potrzeb grzewczych domów, produkowane są w formie modu-
łów (kostek) większych 28×28×28cm CMA , i mniejszych 25×25×25cm  
CMA-M oraz krążków ø 45cm CMA -R
3. Grzewczych ścian bryły zamykających komorę wewnetrzną akumu-
lacyjnego piecokominka.
Wykonane mogą być z kafli tradycyjnych lub nowoczesnych wielkoga-
barytowych oraz specjalnych płyt AKUBETOWYCH o różnych właściwo-
ściach grzewczych- CPA, CPA-K, CPK. Zaleca się stosowanie materiałów 
wykończeniowych ceramicznych, choć dopuszcza się też inne odporne 
na wysoką temperaturę.

Ile kg masy i ile kg drewna?
W piecach i piecokominkach używanych do ogrzewania domów, aby za-
chować ekologiczny jak i ekonomiczny, wysoki poziom sprawności spa-
lania, należy przestrzegać ustalonej dla paleniska (wkładu) przewidzia-
nej przez producenta wielkości załadunku drewna (2-4 kg), którą nale-
ży powiększyć o dodatkową ilość opału wyliczoną z typu i wielkości do-

Cebud PPA SK 400
+ CMA 900kg

Cebud PPA 200R30 
+ CMA-R 200kg

Cebud PPA 400
+ CMA-M 430kg

PPA z nasadą wodną OGW i CMA

PPA z rekuperatorem stalowym i CMA-M

i obudową kaflowo -szamotową CPA

i obudową kaflową

łączonego wymiennika ciepła (do 16kg).
Stosując akumulacyjny Akubetowy wymiennik ciepła z bloczków CMA (Cera-
micznych Modułów Akumulacyjnych) maksymalnie do 1100 kg dodatkową por-
cję drewna w szybki sposób wyliczamy wg ogólnej zasady: na każde 70-130 kg 
masy jeden dodatkowy kg drewna. 
Dla przykładu:
Gdy rozpoczynamy palenie lub dokładamy drewno w cyklu załadunków co 8-12 
godz., a np. wielkość wymiennika ciepła wynosi 770kg to: 770kg : 70kg = 11kg 
dodatkowego załadunku drewna (co łącznie z fabrycznym wsadem palenisko-
wym może wynieść ok. 15 kg. W dokumentacji technicznej nowych palenisk 
PPA z Akubetu wielkość załadunku jest już podawana łącznie do przewidywanej 
wielkości układu CMA Jeżeli chcemy dokładać drewna częściej np. po 4 godzi-
nach lub jest cieplej i nie potrzebujemy dużo ciepła, to ilość drewna w kolejnym 
załadunku należy proporcjonalnie pomniejszyć do: 770kg: 130= 6kg drewna

WSPÓŁCZESNE instalacje   
pieców pokojowych- P IECOKOMINKÓW
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Cegła szamotowa zwykła Cegła andaluzytowa AKUBET Steatyt Prefabrykaty szamotowe

Wykres porównawczy przewodności cieplnej 
stosowanych przez zdunów materiałów akumulacyjnychx

AKUBETUZ AKUBETU
NOWE ZWIĘKSZONE 

PARAMETRY GRZEWCZE AKUBETU

 Kluczowe właściwości, które łącznie decydu-
ją o jego podwyższonych parametrach grzew-
czych to: bardzo wysoka przewodność ciepl-
na, duża gęstość i wysoka akumulacyjność 
(pojemność cieplna).
  Te doskonałe parametry techniczne, a 
zwłaszcza wysoka przewodność cieplna AKU-
BETU pozwala osiągnąć efekt nagrzania pieca 
nawet jednorazowym załadunkiem przy dużej 
porcji drewna (do 20kg) bez konieczności roz-
kładania jej na mniejsze załadunki).

- Dzięki wysokiej gęstości AKUBETU (do 2,85 
kg/ dm3) osiągamy bardzo dużą zdolność aku-
mulacji ciepła oraz bardzo wyrównany i dłu-
gi średnio 12 – 24 godzinny okres grzewczy, 
podobny do tradycyjnych pieców kaflowych, 
który umożliwia ogrzewanie znacznie więk-
szych powierzchni, a często nawet całego 
domu.
- Wybudowane z Akubetu piece pokojowe 
– piecokominki, pozwalają na dostosowa-
nie mocy grzewczej między 1 – 8 kW w ca-
łym okresie grzewczym. Pozwala to na stałe 
i zrównoważone ogrzewanie tak starych jaki i 
nowoczesnych domów mieszkalnych.
- Dzięki znikomej rozszerzalności cieplnej 
AKUBETU, nasze instalacje grzewcze posiada-
ją bardzo długą żywotność i najniższą awaryj-
ność funkcjonowania.
- Praktycznie znikome zjawisko skurczu mate-
riału, pozwala nawet na wypalanie urządzeń 
z Akubetu dopiero po ich wybudowaniu (pod 
nadzorem specjalisty – zduna), co było nie 
możliwe przy stosowaniu cegieł i betonów ze 
zwykłego szamotu. Dziś zwykle prefabrykaty 
sprzedaje się już wstępnie przepalone.
- Jego parametry techniczne są doskonale 
dostosowane do spalania wyłącznie drew-
na – biomasy wraz z bezrusztową konstruk-
cją palenisk, uniemożliwiają palenie w piecu 
węglem. 
- Parametry Akubetu, pozwalają na uznanie 
wybudowanych z nich pieców akumulacyj-
nych za tzw. mikroinstalacje grzewcze, produ-
kujące ciepło wyłącznie z drewna – biomasy, 
co pozwala im na wypełnienie warunków Dy-
rektywy Unii Europejskiej o instalacjach z Od-
nawialnych Źródeł Energii - OZE.
- Jeżeli do budowy pieca zastosujemy wkład 
stalowy lub żeliwny to będzie on emitował 
ciepło  szybciej i ze znacznie większą mocą, 
ale tylko w ciągu 1 – 2 godzinnej fazy spala-
nia. Jeżeli palenisko zostanie wybudowane 
już w technologii akumulacyjnej z AKUBE-
TU, to będzie ono emitowało ciepło powoli 
i łagodniej przez cały 8 – 24 godzinny okres 
grzewczy z dopasowaną mocą. Wytworzona 
w palenisku wysoka temperatura 600 – 800ºC 
spalin, podczas przepływu z paleniska
do komina, w akumulacyjnym wymienniku 
zostaje obniżona do temp. 100-200ºC. Duży 
odbiór ciepła w Akubetowym kanałowym wy-
mienniku ciepła umożliwia osiągnięcie wyso-
kiej sprawności grzewczej minimalizując zuży-
cie opału. W ten sposób całe urządzenie sta-
nie się tanie i wygodne w użytkowaniu. 

3-5 x WIĘKSZA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA AKUBETU TO:

możliwość zwiększenia załadunku paliwa czyli:
*   mniej załadunków na dobę ( 1 – 2 razy )
*   wydłużony okres grzewczy do 12 – 24 godz.
*   mniejsze zużycie drewna ( sprawność ok. 90% )
*   większa wygoda obsługi 
*   dłuższy okres spalania i oglądania ognia (2-3 godziny)
*   szybsze nagrzewanie

większa moc grzewcza pieca czyli:
*   większa ilość wyemitowanego ciepła z bryły
*   możliwość ogrzania większej powierzchni budynku
*   możliwość grawitacyjnej dystrybucji ciepła 
     do innych pomieszczeń
*   ogrzanie jednym piecem tego co dawniej 2-3 piecami

WIĘKSZA GĘSTOŚĆ 
I POJEMNOŚĆ CIEPLNA AKUBETU TO:

*   cięższy piec o mniejszej bryle
*   więcej ciepła zakumulowanego w mniejszej bryle
*   krótszy Akumulacyjny Filtr Piecowy i mniej 
     kanałowych modułów CMA
*   bardziej wyrównane ogrzewanie – bez „skoków” 
     temperatury i efektu 
     przegrzanego pomieszczenia
*   możliwość łatwiejszego dostosowania mocy grzewczej instalacji do     
     nowych budynków energooszczędnych

* Ogrzewanie 
akumulacyjne,
tzw. ogrzewanie 
fazowe przez 
promieniowanie ciepła. 
* Przeciętna 
temperatura powietrza 
w pomieszczeniu 
18-20˚C    
* Temperatura 
odczuwalna przez 
człowieka 21-23˚C
* Nie powoduje 
konwekcyjnej
cyrkulacji powietrza,    
kurzu, alergenów
* Nie powoduje 
niekorzystnej jonizacji 
powietrza
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nowej generacji kompozytu szamotowego

parter: ogrzewanie przez promieniowanie                       piętro: przez konwekcję

Wykres porównawczy przewodności cieplnej
stosowanych przez zdunów materiałów akumulacyjnych

Cegła szamotowa zwykła Cegła andaluzytowa AKUBET Steatyt Prefabrykaty szamotowe



  Tabela porównawcza

Dopuszczalne wymogi dla CO
mg/m313%O2

NOx
mg/m313%O2

OGC
mg/m313%O2

PM
mg/m313%O2

Sprawność η
%

  Ogrzewacze pomieszczeń wg Ekoprojektu
  od 1.01.2022, Małopolska od 1.07.2017 i inne) 

- zamknięte i kuchenki 1500 200 120 40 75

CEBUD*
  Piecowe Palenisko Akumulacyjne PPA 350
  z Akumulacyjnym Filtrem Piecowym AFP

1133 148 47 33 83,1

CEBUD**
  Piecowe Palenisko Akumulacyjne PPA 350
  z Akumulacyjnym Filtrem Piecowym AFP 900 94 40 25 90

  z katlizatorem spalin 500 50 20 20 92

*   - na podstawie badań w notyfikowanym laboratorium NR 53/12-LG 2012
** - z dedykowanym automatycznym regulatorem spalania na podstawie badań  laboratorium zakładowego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185

- Palenisko górnego spalania ( bezrusztowe )
* uniemożliwia spalanie paliw węglowych oraz śmieci
* podwyższa i wydłuża wysoką temperaturę w komorze spalania
* zabezpiecza przed zabrudzeniem szyby

- Typowo wyposażony w dedykowany automatyczny sterownik spalania
* wyklucza błędy ręcznej regulacji i zachowuje atestowane poziomy emisji
* wydłuża cykl spalania i możliwość oglądu ognia
* zabezpiecza przed zabrudzeniem szyby

- Palenisko piecowe wyposażone w Akumulacyjny Filtr Piecowy z prefabrykowanych ceramicznych Modułów 
Akumulacyjnych z Akubetu
* nieusuwalny układ kanałów filtra odpylającego zdecydowanie obniża ilość emitowanych pyłów PM, poprawia 
pozostałe właściwości spalania, a zwłaszcza podwyższa sprawność urządzenia umożliwiając nawet kilkukrotne 
(wyliczone) zwiększenie wielkość załadunku opału.
* umożliwia jednorazowy załadunek takiej ilości opału, by bez częstych doładunków wystarczyła ona do na-
grzania instalacji do temperatury zapewniającej 12 – 24 godzinny okres grzewczy
* nie potrzebuje dostępu do energii elektrycznej i jako nieusuwalny filtr w sposób ciągły zabezpiecza przed sto-
sowaniem niewłaściwego opału czy niewłaściwą obsługą. Niebezpieczeństwo zapchania kanałów filtra i potrze-
ba płatnego serwisu skutecznie zabezpiecza poprawność spalania i emisji.

WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA EMISYJNE 

EKOPROJEKT dla PIECÓW i  KOMINKÓW

    Z A B E Z P I E C Z E N I A  E K S P L O ATA C YJ N E
       W Piecowych Paleniskach Akumulacyjnych (PPA) z Akubetu
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CEBUD s.c. Maria i Jacek Ręka
ul. Balicka 320, 30-198 Kraków

12
DZWB-PPA250/02/01072013

PN-EN 13229:2002, PN-EN 3229:2002/A1:2005,
PN-EN 13229:2002/A2:2006

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe,        
akumulacyjny kominkowy wkład grzewczy z zamkniętą komorą 
okresowego spalania, kategoria 1c.

PPA350  

Bezpieczeństwo pożarowe:
reakcja na ogień
odległość od materiałów palnych 
zagrożenia związane z wypadaniem opału

Emisja produktów spalania:
CO przy 13 % O2
emisja pyłu 

Uwalnianie materiałów niebezpiecznych
Temperatura powierzchni zewnętrznych
Moc cieplna nominalna 
Efektywność energetyczna
Temperatura spalin
Wymagany ciąg
Strumień spalin

spełnia
A1

60/150cm
nie ma

0,09 %
33 mg/Nm3

spełnia
spełnia
15,6 kW
83,1 %
219 oC
12 Pa

13,84 g/s
Używać zgodnie z instrukcją
Używać wyłącznie zalecanych paliw 

                                Nr serii: . . . . . . . . . . . . . . .

PIECOKOMINKI 

PIECOKOMINKI 

EKO 



DOPALAJĄ I OCZYSZCZAJĄ SPALINY 
DZIĘKI CZEMU:

* nawet kilkukrotnie 
   obniżają zawartość CO, NOx, 
   OGC, cząstek węglowych
* umożliwiają utrzymanie 
   niskoemisyjności urządzenia 
   poniżej najostrzejszych wymogów europejskich
*ipoprawiają jakość emisji tak w starych jak i nowych   
   urządzeniach grzewczych
* podwyższają efektywność spalania ( sprawność ) 
* mogą być zamontowane w sposób nieusuwalny na drodze
   spalin
* funkcjonują bez potrzeby energii elektrycznej
* zabezpieczają przed niewłaściwym użytkowamiem pieca
* przy właściwym paliwie i poprawnej obsłudze nie wymagają
   serwisu

 GWARANCJĄ   
SPEŁNIENIA WYMOGÓW EMISYJNYCH 
   W PRAKTYCZNEJ EKSPLOATACJI

współczesne  KATALIZATORY 
s pa l i n

KATALIZATORY 
DO PIECÓW POKOJOWYCH I KOMINKÓW

AKUMULACYJNE 
FILTRY PIECOWE 
Z KATALIZATOREM

Jeżeli AKUMULACYJNY FILTR PIECOWY Z KATALIZATOREM  uzupełnimy: 
dedykowanym automatycznym regulatorem spalania 
oraz paleniskiem górnego spalania (bezrusztowym) 
uzyskamy w praktyce 100% GWARANCJĘ proekologicznego spalania 
w najwyższej klasie EMISJI  i ZABEZPIECZEŃ EKSPLOATACYJNYCH. 

Zamontowane w połączeniu z prefabrykowanym 
akumulacyjnym filtrem piecowym (AFP) lub z układem 
kanałów filtrujących tradycyjnego pieca kaflowego, 
gwarantują najmniejsze wartości emisyjne przy 
najniższych kosztach.

W KANALE TRADYCYJNEGO PIECA 
KAFLOWEGO

W UKŁADZIE NASADOWYMW UKŁADZIE BOCZNYM
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Przykładowa instalcja katalizatorów

międzynarodowe 
targi 
poznańskie 
BUDMA- KOMINKI 



PRZEBUDOWA  STARYCH KOMINKÓW 
Akumulacyjnymi
Filtrami    
Piecowymi Jeżeli stary kominek wyposażony tylko w 

palenisko – wkład zostanie doposażony w 
dobrany co do wielkości nieusuwalny Aku-
mulacyjny Filtr Piecowy (AFP) to:

*nawet kilkakrotnie poprawią się 
wszystkie parametry emisyjne, w tym 
pyły PM i będą niższe od wymaganych  
40 mg/m3/13%O2

*zdecydowanie podniesie się sprawność 
urządzeń powyżej wymaganych 80%, 
przy realnie zwiększonym i wyliczonym 
załadunku drewna praktycznie nawet  
2 – 3 razy zmniejszy zużycie drewna

*wydłuży się nawet kilkakrotnie okres 
grzewczy kominka, zmniejszy ilość zała-
dunków i konieczność potrzeby częstej 
obsługi

Wkład kominkowy doposażony 
w AFP z CMA 500-760kg

(nawet 13 kg drewna – spalanie 
z ponad 80% sprawnością)

układ nasadowy AFP 12/300-500kg układ boczny AFP 9/380-230kg

Stary kominek z wkładem  Doposażony w AFP                 Wygląd zewnętrzny

układ nasadowy AFP 8 /200-320kg układ boczny AFP 8 /200-320kg

Ceramicznych 
Modułów 
Akumulacyjnych

z

      PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE 
PRZEBUDOWĘ STARYCH KOMINKÓW

fot. Wkład kominkowy
doposażony w AFP z CMA 300-500kg

(nawet 10 kg drewna – spalanie 
z ponad 80% sprawnością)

fot . żeliwna  
„Koza” Brunnera  

doposażona w AFP CMA 500kg
(urealniony załadunek do 8kg)

PRZYKŁADY TYPOWYCH UKŁADÓW 
AKUMULACYJNYCH FILTRÓW PIECOWYCH (AFP)

i dostosowanie ich do nowych wymogów emisyjnych Ekoprojektu
 poprzez doposażenie:

8
Dodatkowo doposażone w katalizator spalin



PRZEBUDOWA  STARYCH KOMINKÓW 
Ceramicznych 
Modułów 
Akumulacyjnych

izolacja ścian i akumulacja ciepła „w jednym”

Cechy:
*produkowane są zgodnie z normą 
PN-EN 1094.2
*na bazie ekspandowanego perlitu- bezwłókni-
stego ekologicznego glinokrzemianu.  
Zastępują dawniej stosowaną wełnę mineralną
*gęstość pozorna 390 kg/m³
*polski zamiennik zagranicznych płyt izolacyj-
nych do kominków 
*oprócz bardzo dobrych właściwości izolacyj-
nych wyróżniają się zdolnością długiego okresu 
akumulacji ciepła
*produkowane również w wersji Pia 800+ 
o podwyższonej odporności ogniowej i wytrzy-
małości na wysokie temperatury stosowania 
*możliwe do stosowania przy izolacji pieców 
przemysłowych jako zewnętrzna warstwa izola-
cji akumulującej ciepło, przez co ograniczają zu-
życie energii
*możliwe do stosowania jako przegrody ogniowe
*jako wyroby bezwłókniste, są bezpieczne dla 
zdrowia
*szczególnie zalecane do izolacji wnętrz komin-
ków i pieców pokojowych - piecokominków a 
zwłaszcza hipokaustów 
*zaleca się do ich klejenia klej zduński typu 
Haftmortel np. Grafitherm

Pia-800 zastępują 
dawniej stosowaną 
wełnę mineralną!

Ściana zewnętrzna domu izolowana płytami: 
Pia 800 wewnątrz bryły kominka

PŁYTY:

- izolacyjno-akumulacyjne
- niepalne 
- bezwłókniste 
- niepyliste
- produkowane od 2000r.
- opatentowane 
- bezpieczne dla zdrowia
- typowe do kominków z wysoką 
   temperaturą wnętrza ok. 800°C
- praktyczny format, łatwy i 
   szybki montaż
- wyróżnione na targach już w 
  2001r.

Spadek temperatury w płycie Pia 800

Wyjątkowa zdolność połączenia 
dwóch funkcji: izolacji i akumulacji, 
pozwala skutecznie zastosować je do  
izolowania ścian budynku we wnętrzu 
bryły grzewczej do wydłużenia okresu 
grzewczego piecokominka. 

P ia 800
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PŁYTY IZOLACYJNO-AKUMULACYJNE



Bo takie paleniska (wkłady):

1. nie przegrzewają i nie brudzą 
pomieszczeń

- kilkukrotnie niższa temperatura 
powierzchni grzewczych lepiej do-
stosowuje ich moc do nowych wy-
mogów na  zapotrzebowanie ener-
getyczne budynku
- niska temperatura powietrza kon-
wekcyjnego nie brudzi ścian nad 
kratkami ani kanałów dystrybucyj-
nych.

2. wydłużają okres grzewczy 
- kilkaset kg nagrzanej masy paleniska dodatkowo wydłuża okres grzewczy i ogranicza koniecz-
ność obsługi
- w sposób ciągły zapewnia ogrzewania przez 12-24 godz. 

3. zapewniają bardziej proekologiczne spalanie, gdyż jako paleniska „górnego spalania” (bezruszto-
we):
- szybciej nagrzewają palenisko
- przez cały cykl palenia utrzymują wysoką temperaturę w komorze spalania
- uniemożliwiają spalanie węgla i śmieci
- umożliwiają spalanie wyłącznie drewna – biomasy drzewnej (drewna energetycznego,  brykietu)
- spełniają nie tylko wymagania emisyjne Ekoprojektu, ale także najwyższe klasy emisyjności i za-
bezpieczeń eksploatacyjnych

4. są wygodne w obsłudze, gdyż pozwalają jednym „urealnionym” zwiększonym wsadem opału  (na-
wet do 20kg bez cząstkowego doładunku)
- wydłużyć okres oglądania płonącego ognia do 2-3 godz. 
- ograniczyć czynności obsługi do 1-2 razy na dobę
- mieć czystą, bez częstego czyszczenia, szybę nawet przez kilka miesięcy
- wynosić popiół z paleniska tylko raz na parę miesięcy

5. są wyposażone w kanałowy filtr piecowy (AFP) i zwykle też w automatyczny sterownik procesu 
spalania, który pozwala czynności obsługi ograniczyć praktycznie tylko do przyniesienia, włożenia 
i zapalenia drewna 1-2 razy na dobę

6. dzięki właściwościom konstrukcyjnym, zwłaszcza dużym elementom ściennym: 
- są doskonale uszczelnione, gwarantując bezpieczne i długotrwałe użytkowanie
- pozwalają na duże nasadowe obciążenie modułami CMA przez co bryły piecokominków mogą 
być kompaktowo małe, ułatwiając projektowanie przestrzenne pomieszczenia i zmniejszając zu-
życie kafli  

7. jako podstawowe ogrzewanie mogą ogrzewać nie tylko 1-2 przyległe pomieszczenia, ale nawet 
cały dom, gdyż obok ogrzewania przez promieniowanie, mogą dystrybuować ciepło konwekcją 
powietrzną lub wodną do wszystkich pomieszczeń w  12-24 godzinnym cyklu w sposób ciągły i 
zrównoważony  

8. ułatwiają montaż instalatorom – zdunom, gdyż jako sprefabrykowane paleniska mogą być przeno-
szone w elementach bez konieczności dźwigania nadmiernych ciężarów

9. są trwałe i bezpieczne, od 10 lat sprawdzają się w różnych realizacjach tak krajowych jak i zagra-
nicznych, zwiększajc bezpieczeństwo i niezależnośc energetyczną użytkowników

10. są piękne i najtaniej ogrzewają cały dom!   

Piecowe Paleniska Akumulacyjne PPA
          z Akubetu
                                                                        22 typów w ponad 40 modelach 
             od 200-600kg

DLACZEGO STOSUJEMY 

10



fot.Cebud

fot.Cebud
kafle dawnej produkcji Cebud

piecowe paleniska akumulacyjne  (PPA) 
  + akumulacyjny filtr piecowy (z CMA) 
    + akumulacyjne ściany grzewcze (z CPA) 
=                                    czyli  współczesny piec pokojowy 
                        z przeszklonymi drzwiczkami

Piecokominek 
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Ponad 30 lat
pracy z kaflami
zobowizuje.

CEBUD w swojej
ofercie posiada kafle 
z najlepszych polskich
i zagranicznych
kaflarnii.

12



Piecokominki z Akubetu
potrfią w długim
okresie czasu ogrzać
w sposób łagodny
i bez przegrzewania 
nawet 200m²
powierzchni domu
w systemie podstawowego,
głównego źródła
ogrzewania.

CEBUD
wykonuje

też piecokominki
ze strych,

zabytkowych
lub rozbiórkowych

kafli.

CEBUD
oferuje kafle

zarówno 
tradycyjne jak
i nowoczesne

wielkogbrytowe
w szerokiej gamie

kolorystycznej.
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Ogrzane w komorze kominka lub pieca
gorące powietrze, można rozprowadzić
do innych pomieszczeń i uzyskać dodatkowe
powierzchnie grzewcze.
Wylot gorącego powietrza może mieć
formę ozdobnego pieca.



PIECOKOMINKI 

PIECOKOMINKI 

EKO 

CEBUD oferuje
najwyższej 
skuteczności
wkłady piecowe
z przeszklonymi
drzwiczkami,
umożliwiające
przebudowę
tradycyjnego
pieca kaflowego
w nowoczesny,
ekologiczny
piecokominek,
czyli piec pokojowy
z szybą kominkową.
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Piękne 
 piece 
  kaflowe
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PIECOKOMINKI 

PIECOKOMINKI 

EKO 

Niskoemisyjne
i proekologiczne 

ogrzewanie
domów drewnem

może być piękne
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      piękne 
  piece pokojowe
    Piecokominki
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CEBUD
oferuje

budowę kuchni
nowoczesnych
i tradycyjnych

z piekarnikami,
piecami chlebowymi

i paleniskami
wodnymi.

CEBUD
oferuje również

kopułowe 
piece chlebowe,

pizzerie, grille
oraz inne opalane

drewnem i brykietem
urządzenia grzewcze,

używne w 
gospodarstwch 

domowych.

Piękne 
kuchnie
  i piece
  chlebowe
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Współczesne 
piece domowe 
to komfortowa
i wygodna
obsługa 1-2 razy 
na dobę!

Nie tylko 
dogrzewają przez 
parę godzin 
wieczorem,
ale już ogrzewają 
cały dom jako 
podstawowy
system ogrzewania
- i to nawet tylko
jednym lub dwoma 
załadunkami
opału na dobę.

Nareszcie wystarczy
jeden załadunek aby osiągnąć 
12-24 godzinny okres grzewczy
bez doładunków,
bez otwierania drzwiczek,
bez czarnych smug 
nad kratkami i drzwiczkami



współczesne
  piece pokojowe
    PIECOKOMINKI
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PIECOKOMINKI 

PIECOKOMINKI 

EKO 

Splenie drewna 
lub brykietu drzewnego

to nie tylko
ciepło z odnawialnego

źródła energii OZE,
ale także ciepło
jak najbardziej

proekologiczne
niepowiększające emisję

gazów cieplarnianych

Nadszedł już czas na piecokominki,
które pięknie ogrzeją cały dom.
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Piękne
  podstawowe
    ogrzewanie
      domów drewnem 
     - POLSKIM OZE



Ozdobna
forma kominkowa
kryje w swoim 
wnętrzu nowoczesną
technikę piecową.
Niewielka ilość
kafli albo ich brak
nie ma większego
wpływu na 
emisję ciepła przez
ciepłe ściany,
gdyż cała tynkowana
część również
promieniuje ciepłem przez 
12-24 godziny.

24

Najpiękniejsze,
najzdrowsze ciepło-

z promieniowania podczerwonego



Możemy spełnić niemal
każdą fantazję architekta.
Możemy stworzyć ciepłą
bryłę grzewczą zarówno

z kaflami jak i bez nich. 25



Piękno jest 
ukryte 
w architekturze,
w naturalnym ogniu
jak i w cieple

Współczesny 
kominek może
stać się
piecokominkiem,
który połączy 
w sobie funkcję
ozdobną kominka
z piecową funkcją
ogrzewania domu.
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Piękno jest 
ukryte 
w architekturze,
w naturalnym ogniu
jak i w cieple

Produkowane przez
CEBUD nowoczesne

materiały akumulcyjne
i gotowe elementy

umożliwiają zaprojektowanie
obudowy piecokomików
w bardzo zróżnicownych

formach.
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Historia krakowskiego cechu zdunów
datuje się od 1403 roku,
a historia firmy zduńskiej CEBUD
od 1987 roku.
Historia zobowiązuje...

Założona 
przed ponad 30. laty

krakowska 
firma CEBUD

produkuje i buduje
kompleksowo
piecokominki

o akumulacyjnych
ciepłych ścianach

wykonanych 
z kafli lub

z tynkowanych płyt
akumulacyjno-

grzewczych.

PIECOKOMINKI 

PIECOKOMINKI 

EKO 
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Założona 
przed ponad 30. laty

krakowska 
firma CEBUD

produkuje i buduje
kompleksowo
piecokominki

o akumulacyjnych
ciepłych ścianach

wykonanych 
z kafli lub

z tynkowanych płyt
akumulacyjno-

grzewczych.



CMA PRZYKŁADOWE SCHEMATY NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH 
UKŁADÓW WYMIENNIKÓW CIEPŁA CMA           (Analogicznie układy CMA-M)
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1

6

10 11 12

7 8 9

2 3 4 5
zestaw boczny
waga: ~ 765kg

zestaw nasadowy
waga: ~ 240kg

zestaw nasadowy 4-kanałowy
waga: ~ 830kg

zestaw nasadowy osiowy 
waga: ~ 345kg

zestaw wachlarzowy z ławką 
waga: ~ 1085kg

zestaw nasadowy
waga: ~ 650kg

zestaw nasadowy złamany
waga: ~ 650kg

zestaw wachlarzowy osiowy
waga: ~ 610kg

zestaw boczny
waga: ~765kg

zestaw z opcją 
grzałki elektrycznej
waga: ~ 755kg

zestaw (też do 
odwrócenia)
waga: ~ 780kg

zestaw okrężny
waga: ~ 760kg
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Moduły CMA z łatwością można wpasować do 
różnych ustawień wkładu grzewczego względem 
komina oraz niemal dowolnie kształtować ich 
układ. Zachowując parametry normalnego ciągu 
kominowego (~ 12 Pa), przy jednostrumieniowym 
przebiegu spalin, można dostosować ich długość i 
układ do konkretnych warunków grzewczych domu. 
Moduły można uformować też poziomo budując tzw. 
„ciepłą ławkę” . Wystarczający przekrój przewodu 
kominowego powinien odpowiadać przekrojowi 
kanału wewnętrznego modułu CMA, który wynosi ~ 
ø180 mm. Można stosować je też do kominów ~ ø160 
mm lub oczywiście większych, gdy tego wymagają 
parametry wkładu - wielkość drzwiczek.

W odpowiednich miejscach, na złamaniach wachlarza 
i zwykle u dołu układu CMA montuje się tzw. 
„wyczystkę”, by umożliwić ich przeczyszczenie. Do 
łączenia modułów producent poleca stosowanie 
specjalnego kleju zduńskiego (np. Grafitherm) lub 
zaprawę zduńską.

Uwaga: Zawsze przy pierwszym rozruchu, zanim 
podejmiemy normalne użytkowanie, należy najpierw 
bardzo małymi ilościami drewna (ok. 3kg/h) dobrze 
wysuszyć zamontowany wymiennik ciepła. Należy 
możliwie najwolniej podnosić jego temperaturę, aż do 
osiągnięcia typowej temperatury pracy (wg zaleceń 
specjalisty - autoryzowanego do ich montażu zduna).

ZALETY AKUMULACYJNYCH 
WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z AKUBETU

1.w piecu pokojowym służą do budowy kanałowego, 
akumulacyjnego filtra spalin

2.produkowane z AKUBETU- z najnowszej generacji 
kompozytu ciężkiego, ogniotrwałego betonu szamo-
towego o podwyższonych parametrach grzewczych. 
Umożliwiają budowę dużych instalacji w małych bry-
łach osiągając moc do ogrzewania całych domów w 
długim 12-24 godz. czasie

3.podnoszą sprawność całego układu grzewczego  po-
wyżej 80-90% oraz umożliwiają zgromadzenie więk-
szej ilości ciepła potrzebnej do ogrzewania dużych do-
mów (do 70kWh) nawet z jednego załadunku

4.podwyższona przewodność, gęstość i dodatkowe 
powierzchnie grzewcze mogą zwiększyć moc instalacji 
nawet do 9kW przy 8 godz. okresie grzewczym lub do-
stosować ją do takiej jaką potrzebują dzisiejsze domy 
energooszczędne (1-3kW)

5.umożliwiają wydłużenie okresu grzewczego pieca 
do średnio 12-24 godzin bez częściowego dokładania 
opału

6.pozwalają na zmniejszenie ilości spalanego drewna 
praktycznie nawet trzykrotnie w stosunku do komin-
ka bez akumulacyjnego wymiennika ciepła. Połączo-
ne z akumulacyjnym paleniskiem pozwalają nawet na 
5-krotne obniżenie kosztów ogrzewania w stosunku 
do gazowego i ponad 2-krotnie w stosunku do ogrze-
wania węglem

PRZYKŁADOWE UKŁADY ZABUDOWY 
AKUMULACYJNYCH FILTRÓW PIECOWYCH

Z MODUŁÓW CMA W  PIECOKOMINKU

7.ogrzewają przez promieniowanie falą 
podczerwoną, tworząc najzdrowszy, natu-
ralny i laminarny system grzewczy dający 
większe ciepło odczuwalne

8.pozwalają na wiele sposobów kształto-
wać drogę spalin, przez co mogą być łatwo 
ukryte w bryle kominka. Ich montaż jest 
prosty i szybki, ale wymagający specjali-
stycznej wiedzy zduńskiej przy ich projek-
towaniu i instalowaniu

9.Nowej generacji kompozyt akumula-
cyjny Akubet jest chroniony Patentem
Prefabrykaty strzeżone są wzorami prze-
mysłowymi  
10.Akubet jako materiał szamotowy po-
siada atest  higieniczny i spełnia wymogi 
PN-EN 13229:2002/A1 i PN-EN 10081
Wzory prefabrykatów są dostępne dla 
projektantów w PaletteCAD
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28 cm 
waga: 40 kg

28 cm 
waga: 40 kg

42 cm 
waga: 52 kg

28 cm 
waga: 36 kg

28 cm 
waga: 36 kg

28 cm 
waga: 40 kg

waga:    6,5 kg   6,5 kg    9kg waga:     8,5kg   8,5 kg   8,5kg

waga: 6,5 kgwaga: 0,5 kg

14 cm 
waga: 20 kg

42 cm 
waga: 54 kg

prosty
(też z wyczystką)

połówka

półtora
z wyczystką

kolano 90°

kolano 135°

trójnik
(też z wyczystką)

kolano
z wyczystką

kolano
z wyjściem 

spalinowym
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CMA

CMA
dodatkowe

1. rozszerzenie
2. przyłącz
3. wkładka
4. szyber

1. środkowy
2. wejście dolne
3. wejście boczne 2 szt.
4. wejście górne

CMA-R

prefabrykaty do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła
DUŻE CERAMICZNE MODUŁY AKUMULACYJNE Z AKUBETU

CERAMICZNE KRĄŻKI AKUMULACYJNE Z AKUBETU
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25,2 cm 
waga: 25 kg

25,2 cm 
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waga:       3,5 kg    3,5 kg   6kgwaga:     8,5kg   8,5 kg   8,5kg
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CMA-M
dodatkowe

1. rozszerzenie
2. przyłącz
3. wkładka
4. szyber

CMA-M prefabrykaty do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła
MAŁE CERAMICZNE MODUŁY AKUMULACYJNE Z AKUBETU

DLA WYDŁUŻENIA OKRESU GRZEWCZEGO MAŁYCH OKRĄGŁYCH PIECO-KOMINKÓW:
  Stosując akumulacyjny Akubetowy nasadowy wymiennik ciepła w formie krążków CMA-R (maksymalnie do 300kg – 10szt) dodatkową ilość 
drewna wyliczymy wg zasady: na każde 50-80kg ich łącznej masy jeden dodatkowy kg drewna (średnio na dwa krążki, jeden kilogram drewna).
  Dla przykładu: gdy rozpoczynamy palenie lub dokładamy drewno w cyklu załadunków co 8 godz., a maksymalna ilość nałożonych na paleni-
sko (wkład) krążków wynosi 10szt. = 300kg to:   
 300 : 50kg = 6kg dodatkowego załadunku drewna. 
  Jeżeli zaś kolejny załadunek ma nastąpić po o połowę krótszym  cyklu grzewczym lub gdy jest wystarczająco ciepło, to ilość załadunkowego 
drewna należy proporcjonalnie zmniejszyć np. po 4 godzinach o połowę do 3kg.

  Uwaga: Na drodze spalin wychodzących z krążków nie potrzeba montować dodatkowego „szybra” przepustnicy zmniejszającej ich ciąg 
przed wejściem do komina. Należy jednak pamiętać, by nie otwierać drzwiczek w trakcie palenia się ognia i zawsze pozostawiać odstęp międy 
załadunkami celem rozładowania  zgromadzonego w nich ciepła. Wkład kominkowy z dołączonymi krążkami to już piec (piecokominek), a nie 
nadal kominek i nie można doładowywać do niego drewna ile się chce i kiedy chce.
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CPA

CPA-K/CPK/CPK+/ ozdobne (deski) 

PŁYTY PALENISKOWE, WYKŁADZINY PALENISK z białego AKUBETU

Konstrukcyjne PŁYTY z AKUBETU
do budowy ciepłych ścian

piecokominków i kominków akumulacyjnych

Ceramiczne Płyty Akumulacyjne (proste i łukowe)

CPA -wymiary płyt płaskich:
szerokość: 50 cm
długość: 120 cm
grubość: 25 mm +/- 2 mm
bądź
szerokość: 50 cm
długość: 80 cm
grubość: 25 mm oraz 38 mm +/- 2 mm

CPA-M

50
 c

m

120 cm

   Płyty koloru czerwono-brunatnego:
*z odlewanego ogniotrwałego kompozytu ceramicznego 
Akubetu, najnowszej generacji betonu szamotowego, o dużej 
gęstości, pojemności cieplnej (akumulacyjności) oraz bardzo 
dużej przewodności cieplnej. Posiadają znakomite właściwości 
konstrukcyjne (tzw. GussSpeicherplatte)
*przeznaczone do budowy grzewczych tzw. ciepłych ścian trady-
cyjnych jak również nowoczesnych dużych brył grzewczych pie-
ców i kominków
*dzięki wysokiej przewodności cieplnej zapewniają dużą moc 
grzewczą emitowanego ciepła w zależności od temperatury po-
wierzchni średnio (0,4-1kW/m²). 
  Ich temperatura pracy waha się w przedziale 30-80°C, choć  
może też znacznie przekraczać 100°C
*doskonale nadają się do budowy zamkniętych brył (bez kratek 
wywiewnych) tzw. „hipokaustów”
*specjalna technika montażu pozwala budować duże  bryły 
grzewcze do zabudowy nowoczesnych wkładów jako konstruk-
cje samonośne, zastępując dawniej stosowane stalowe podciągi 
i ramy  (bez opierania na wkładzie)
*dzięki bardzo niskim parametrom rozszerzalności cieplnej, do-
skonale nadają się do tynkowania tynkami zduńskimi (nie powo-
dują spękań), np. Hasit, Gafitherm tynk klejowy oraz oklejania 
wielkogabarytowymi kaflami 
*stosuje się je by zapewnić możliwie największą emisję ciepła 
w dużych pomieszczeniach, a regulując temperaturę ich nagrza-
nia można dopasować ją do wielkości pomieszczenia, potrzebnej 
mocy a zarazem długotrwałego komfortowego cyklu grzewczego
*zalecane przede wszystkim do budowy pieców i pieco-komin-
ków z paleniskami i wymiennikami ciepła z AKUBETU, choć uni-
wersalnie mogą też być stosowane do wszelkich ciepłych zabu-
dów wkładów stalowych i żeliwnych
*firmy partnerskie mogą zapoznać się z instrukcją  montażu dro-
gą elektroniczną lub na specjalistycznych szkoleniach u produ-
centa

   CPA-K i CPK
*CPA-K i CPK charakteryzują się zwiększoną izolacyjnością, a 
więc również zmniejszoną emisyjnością ciepła - o 20%, CPK+ zaś 
o 40% wyższą
*zwykle zabudowuje się nimi kominki i pieco-kominki wyposażo-
ne w stalowe lub żeliwne, mocne wkłady  grzewcze, by zmniej-
szyć „ostrość” ich grzania w  pierwszej fazie palenia, chronić 
przed przegrzaniem pomieszczenia  i wydłużyć  okres grzewczy
*grubsze płyty zaleca się do stosowania w mniejszych pomiesz-
czeniach, gdyż zmniejszają emisję ciepła bezpośrednio do po-
mieszczenia, zwiększając zarazem ilość ciepła dystrybuowane-
go kanałami konwekcyjnego powietrza do innych pomieszczeń
*zaleca się je głównie do energooszczędnych domów o zmniej-
szonym zapotrzebowaniu na ciepło
*nadają się do obłożenia marmurem lub kamieniem  
*montuje się je w tej samej technologii co płyty CPA, stosując 
kleje zduńskie Grafitherm

*produkowane z białego AKUBETU o wysokich  parametrach 
ognioodporności (są wstępnie wypalane)
*podnosząc temperaturę w palenisku,  równocześnie zmniej-
szają ilość popiołu i pomagają zachować czyste szyby oraz pod-
noszą parametry ekologicznego spalania i komfort użytkowania
*zabezpieczają ściany grzewcze palenisk i wkładów stalowo- 
żeliwnych przed przegrzewaniem i zapobiegają zabrudzeniu 
szyby w długim okresie czasu. Po zużyciu wymienia się je przez 
otwór drzwiowy
*uzupełnione są również produkowanymi na wymiar ognio-
trwałymi „deflektorami” do  palenisk

20x39x3,5 cm
20x52,5x3,5 cm

120x50x3 cm

wykładziny wewnętrzne paleniskpłyta paleniskowa 
(dno paleniska)
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Inne PRODUKTY
SAKM - System Akumulacji i Kontroli Mocy

- produkowane są z AKUBETU o dużej przewodności cieplnej i akumula-
cyjności
- stosuje się je w celu dodatkowej akumulacji i kontroli mocy grzewczej sta-
lowych wkładów
- zawiesza się je bezpośrednio na zewnętrznych ścianach wkładów sta-
lowych, by zmniejszyć w pierwszej fazie palenia, emisję ciepła z ich po-
wierzchni i poprzez akumulację wydłużyć ich okres grzewczy

Nasady wodne OGW o mocy 8 kW i OGW 11,5 kW to urządzenie ciepl-
ne przeznaczone do zabudowania nasadowo na wylocie gorących spalin z  
wkładu grzewczego  (paleniska). Służą do grzania ciepłej wody użytkowej 
albo centralnego ogrzewania pomieszczeń oddalonych od piecokominka. 
OGW powinny być podłączone do C.O. poprzez zasobnik wodny lub bojler 
do ciepłej wody użytkowej
OGW są wyposażone w chłodnicę i dźwignię umożliwiającą ich odłączenie

Parametry techniczne:
Moc grzewcza* :    8,2 kW   11,5kW
Dopuszczalne ciśnienie pracy :   3,0 bar  3,0 bar
Dopuszczalna i min. temperatura zasilania :  95ºC -65ºC  95ºC -65ºC
Minimalna temperatura powrotu :  55ºC   55ºC
Temperatura spalin* :   320ºC   320ºC
Objętość wodna :    16,5 dm³  21,5 dm³
Średnica króćca dymowego :   180 mm  200 mm 
Wymiary z przyłączami :   46 x 36 x 60cm 46 x 46 x 60cm
Masa :     79 kg  100 kg

- produkowany z AKUBETU o wadze ~160kg
- opalany w swoim wnętrzu drewnem
- nowej generacji materiał szamotowy i nowoczesna konstrukcja, 
  umożliwiają szybkie nagrzewanie komory małą ilością opału 
- długo utrzymuje ciepło i umożliwia większą ilość wypieków
- monolityczna kopuła zapewnia lepsze spalanie i nagrzewanie jak również 
  zwiększa jego  trwałość i żywotność oraz
- zapobiega przed kruszeniem się sklepienia

- pakowana w workach lub kubłach plastikowych
- przeznaczona do zalewania kafli i do wykonywania własnych nietypowych  
akumulacyjnych elementów bryły grzewczej. Pozwala wydłużyć okres 
grzewczy i zwiększyć emisję z zalanych elementów
- zapewnia dobre własności konstrukcyjne prefabrykowanych elementów 
konstrukcji pieco-kominków

Zduńskie zaprawy klejowe marki Grafitherm                       
przenaczone do łączenia prefabrykatów z nowej generacji szamotów o podwyższonych parame-
trach grzewczych,
- Zduńska zaprawa klejowa typu „Haftmörtel” „spowolniona” do łączenia modułów Akubetowych 
i cienkowarstwowych płyt grzewczych
- Zduńska zaprawa klejowa typu „Haftmörtel” „szybkowiążąca” do łączenia kafli, budowy pieców 
i innych prac zduńskich
- Zduńska zaprawa klejowa typu „Haftmörtel” biała z włóknami zbrojeniowymi do łączenia i fugo-
wania kafli oraz innych prac zduńskich w tym tynkowania, zaciągania siatki zbrojeniowej na pły-
tach.

WODNY WYMIENNIK CIEPŁA O MOCY 8 KW i 11,5 KW                                                         OGW

AKUBETOWA ZAPRAWA ZDUŃSKA          DO ZALEWANIA KAFLI - luzem

PŁYTY DO ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN WKŁADÓW STALOWYCH                    „ZAWIESIA”

PIZZA, PIEKARNIK, GRILL                                                     KOPUŁOWY PIEC CHLEBOWY

PPA 400 +  OGW

Zduńskie tynki klejowe Grafitherm, Hasit
- Zduński tynk klejowy Grafitherm typu „Kleberputz” 
– do cienkowarstwowego modelowania struktury cie-
płych ścian pieców i kominków (biały przyspieszony): 
ozdobna granulacja  0 – 1 mm lub drobna gładka gra-
nulacja  0 – 0,5 mm
- Tynk Hasit - Wandheizungputz do tradycyjnego mo-
delowania nawet grubowarstwowego ciepłych ścian 
grzewczych szamotowych i akubetowych pieców i ko-
minków – granulacja 0-1mm

CMA-M 370kg

*Podane wartości stanowią średnią 
przy jednogodzinnym spalaniu wsa-

du suchego (poniżej 15% wilgotności) 
drewna o masie ok. 10 kg 
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        potrzeby dla których chcemy 
codziennie ogrzewać swój dom 
                   DREWNEM – POLSKIM OZE

Kontakt z PIĘKNEM
- naturalnie palącego się drewna za czystą szybą
- ozdobnych tradycyjnych lub współczesnych kafli piecowych
- dobranej do pomieszczenia architektury bryły -tradycyjnego lub 
współczesnego pieca pokojowego – piecokominka

Wygoda i komfort 

- wydłużony okres grzewczy bez potrzeby dodatkowej obsługi i doładunków  
  opału – najczęściej do 12-24 godz.
- zrównoważone ogrzewanie – ani za zimno ani za ciepło
- minimalna ilość dodatkowych prac – czyszczenie szyby, wynoszenie popiołu 
  zwykle tylko raz na parę miesięcy
- bezpieczeństwo i niezależność energetyczna 

Najtańsze ogrzewanie 
(i urealnienie kosztów docieplenia budynku)

- nawet 5 x tańsze od gazu GZ
- ponad 2 x tańsze od węgla (ekogroszku)
- bez potrzeby przesadnie drogiego docieplania budynków (dzięki 
  korzystnemu współczynnikowi nakładu (Wi 0,2) przy alternatywnym  

Najzdrowsze i proekologiczne ciepło
- dla człowieka:  - promieniowanie podczerwone, 
                             - minimalna konwekcja 
- dla klimatu i środowiska
                            - zwiększenie wykorzystania OZE
                            - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
                            - zagwarantowana eksploatacja na poziomie 
    najostrzejszych norm emisji:
    Ekoprojekt, BImSchV (Stufe 2); 15a BVG (2015); LRV

500+

30-198 Kraków, ul.Balicka 320
tel./fax: +48 12 637-36-23  

+48 12 637-92-88
tel.kom.: +48 660 611 169

+48 795 464 006
cebud@cebud.eu

www.cebud.eu

ponad

ogrzewaniu biomasą)


