
Komínové systémy –

cesta od hromadnej výroby k špecializovanej

Rozhliadli ste sa niekedy po strechách domov, koľko

rôznych druhov a typov komínov existuje? Časť z nich

pochádza od nás!

I.G.C.STROJAL s.r.o. je spoločnosť priamo zo stredu

Slovenska. Keď sme v roku 1995 spúšťali výrobu komí-

nových systémov v malom, studenom sklade s ôsmi-

mi zamestnancami, nevedeli sme si vôbec predstaviť,

kde budeme o 20 rokov.

Prvé výrobky boli z hliníka. Našou výhodou bolo a stá-

le je, že oblasť Žiaru nad Hronom je spojená s jeho vý-

robou. Náš sortiment sme od roku 2008 rozšírili

o plastové produkty – hlavne kolená a rúry. Pôvodne

sme vyrábali niekoľko desiatok druhov výrobkov.

Dnes sú ich stovky v mnohých rozmerových radách

a prevedeniach. Paletou výrobkov sme sa prispôsobili

trendom v oblasti vykurovania plynom.

Naša výroba je zameraná predovšetkým na komínové

systémy pre kondenzačné kotly – odvod spalín z ply-

nových agregátov určených pre domácnosti, rodinné

domy aj priemyselné objekty.

Inovácie a vlastný vývoj nás posúvajú dopredu.

V roku 2018 začíname s vlastnou výrobou antikoro-

vých komínov. Náš tím tvorí vyše 50 pracovníkov.

Naše výrobky majú všetky požadované certifikáty a sú

v súlade s aktuálnymi normami.

Komínové systémy úspešne predávame na Slovensku,

v Českej republike, Maďarsku, Taliansku a prostredníc-

tvom našich odberateľov aj v iných štátoch Európy.

Predaj realizujeme v spolupráci s veľkoobchodnými

firmami, realizačnými a montážnymi špecialistami

i cez iných výrobcov vykurovacej techniky. Rastúci

záujem o naše produkty nám umožňuje plynule rozši-

rovať sieť našich partnerov. Spolupracujeme s komo-

rou kominárov v Slovenskej aj Českej republike. Môže-

te nás stretnúť na odborných podujatiach, výstavách

a veľtrhoch. Najbližšie už na jar 2018 v Prahe na výsta-

ve Aquatherm.

I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939, 965 63 Žiar nad Hronom

Slovenská republika

Obchodné zastúpenie v ČR:

Musílek Tomáš

Žerotínova 129, 789 69 Postřelmov

Tel.: +420 724 22 42 12

E-mail: musilek.igc@seznam.cz

www.igc.sk, www.igc.cz
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