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Bezplatné online poradenství, seriózní informace o projektování,
stavbě a provozu komínů, a to objektivně a nezávisle na
konkrétním výrobci či prodejci. To jsou služby, které poskytuje
Komínová asociace – APOKS.

Komínová asociace – APOKS je nezávislý neziskový spolek, který vykonává poradenskou a výukovou činnost
v oboru komínů a kominictví. Jeho hlavní komunikační doménou je poradenský web www.kominy-komin.cz,
na kterém je v provozu bezplatná online poradna pro laickou i odbornou veřejnost, kde můžete pokládat
vaše dotazy z oboru komínů, vytápění, či energetiky obecně. Na tomto webu je k dispozici i množství
užitečných informací, a to ať vás zajímá například jak postupovat a jaký komín si vybrat v případě, že chcete
vytápět plynem, tak pokud například řešíte bezpečnou integraci komínu od krbových kamen do vaší
novostavby. Zajímá vás problematika komínů k peletovým kamnům? Potřebujete online vypočítat
minimální výšku komínu nad střechou? Zajímají vás novinky z oboru? Chcete vědět, jak správně spalovat,
abyste snížili vliv spalovacích procesů na životní prostředí? Tyto informace a samozřejmě spousty dalších
naleznete právě u odborníků z Komínové asociace APOKS a na webu www.kominy-komin.cz
„Komínová asociace – APOKS vznikla proto, aby vytvořila prostředí pro vzájemnou komunikaci odborníků,
co se týká poznatků, výzkumu a zkušeností z oblasti energie vzniklé spalovacími procesy, což je například
vytápění plynem, dřevem, či dřevními peletami. Naším cílem jsou bezpečné a účinné spalinové cesty, které
minimálně znečišťují životní prostředí.“ říká ředitel APOKS Ing. Walter Sodomka. Právě z této pozice
sdružuje APOKS odborníky z příbuzných oborů, kteří společně pracují na probíraných tématech tak, aby
informace byly ucelené, konkrétní a hlavně užitečné pro vás. Tito odborníci se účastní také řady odborných
akcí jako jsou přednášky, školení, veletrhy, či workshopy, kde je možné s nimi danou problematiku
konzultovat. Pro odbornou veřejnost APOKS realizuje vzdělávací programy zejména pro projektanty a
kominíky, ve kterých se zabývá především návrhy spalinových cest. Neváhejte se proto s vašimi dotazy na
APOKS obrátit.
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