
9001:2015
14001:2015

Heating Torches  
and roofing equipment manufacturer

Producent palników
i akcesoriów dekarskich 

KATALOG B  2018
EDYCJA V

www.koma.zgora.pl



PALNIKI I AKCESORIA DEKARSKIE

Linia KOMA KOMA Line

500 mm ÷ 700 mm

D2 D3 D4

200 mm ÷ 700 mm

500 mm ÷ 700 mm

∅ 70 mm

500 mm ÷ 700 mm

180 mm

∅ 50 mm / ∅ 60 mm

Linia OPTIMA OPTIMA Line

200 mm ÷ 700 mm

 ∅ 50 mm

Palnik jednodyszowy TYTAN
Single-nozzle heating torch - TITANIUM

Palnik jednodyszowy
Single-nozzle heating torch

Linia KOMA PLUS KOMA PLUS Line

Tytan / Titanium
 ∅ 50 mm / ∅ 60 mm 

500 mm ÷ 700 mm

200 mm ÷ 700 mm

Zestaw palników do obróbek
Thermal treatment torches

 

Palnik cyklonowy OPTIMA
Cyclone torch OPTIMA PC-OPT

Palnik jednodyszowy OPTIMA
Single-nozzle heating torch OPTIMA PJ-OPT

KP TYTAN  
50 / 60

KP 25 / 38 / 45 / 50 / 60

Palnik jednodyszowy
Single-nozzle heating torch  PJ-PRO 50 / 60

Palnik o szerokim zasięgu płomienia
Heating torch of wide flame range P4

Palnik dwu, trzy, czterodyszowy
Two-, three-, four-nozzle heating torch D2 / D3 / D4

Palnik Turbo
Turbo heating torch PT1

KP-PP-1

∅ 25 mm / ∅ 38 mm / ∅ 45 mm 
∅ 50 mm / ∅ 60 mm

∅ 12 mm / ∅ 14 mm /  
∅ 17 mm / ∅ 20 mm  



100 mm 100 mm 100 mm6,5 kg 10 kg 3,5 kg

Palnik siedmiodyszowy z wysięg-
nikiem do rozwijania papy
Seven-nozzle wheeled heating 
torch with extension arm for as-
phalt-roofing paper unroll  

Palnik siedmiodyszowy bez 
kółek z wysięgnikiem do  
rozwijania papy
Seven-nozzle heating torch with 
extension arm for asphalt- 
-roofing paper unroll (without 
wheels) 
WP7/KP

Gazowa kolba 
lutownicza
Gas soldering handle GK2

Wałki dociskowe ręczne
Hand operated pressure  
rollers

Palnik do zakładek
Heating torch for asphalt 
-roofing paper edges
PZ1

Reduktor butlowy do propanu
Cylinder regulator for propane

912 L M50-V/ST

HEATING TORCHES AND ROOFING EQUIPMENT 

Palnik siedmiodyszowy
Seven-nozzle wheeled  
heating torch
W7

R3

Rozwijacze do papy
Asphalt-roofing paper  
unrollers

Wąż do propanu
Propane hose

Szybkozłączka / Quick coupling SZ1
Umożliwia proste i szybkie połączenie węża  
z palnikiem.
Quick coupling enables simple and easy connection 
beetween hose and torch.

Wózek do  
transportu  
1,2 lub 3 butli
1/2/3 cylinders  
trolley
WTB-1 
WTB-2 
WTB-3

Palnik do zakładek  
z rolką dociskową
Heating torch for asphalt 
roofing paper edges with 
pressure roller

PZW
   

WP7

WP6/7

Wałki dociskowe
Pressure rollers

R4
R1
R1/0

80 cm 80 cm80 cm

WR1

90 mm

100 mm

WR3

90 mm

50 mm

WR2

40 mm

30 mm

50 mm

6,5 kg

W1
W2
W3
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "KOMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    - załącznik do 
zapytania ofertowego  

Przedmiot zamówienia:  
 

Zakup frezarki uniwersalnej 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 
Nazwa:    
 ________________________________________________________ 
 
Adres siedziby:     
 
 
________________________________________________________ 

- oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich 
informacji i dokumentów ujawnionych mi w trakcie postępowania ofertowego i 
po jego zakończeniu oraz zobowiązuję się do użycia informacji wyłącznie na 
potrzeby przygotowania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Uzyskane 
informacje nie zostanąujawnione stronom trzecim, 

- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia uzyskanych 
w odpowiedzi na wniosek o uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących 
opisu przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy 
informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

 
                                             

 

 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………….. 
Miejscowość, data 

Dział Marketingu i Sprzedaży 
Sales Department 
(+48) 68 327 33 07 wew. 10, sprzedaz@koma.zgora.pl
(+48) 68 327 33 07 wew. 11, marcin@koma.zgora.pl
(+48) 68 327 33 07 wew. 12, koma@koma.zgora.pl
Serwis / Technology Department
(+48) 68 327 33 07 wew. 31, serwis@koma.zgora.pl
697 722 404

Grzałki silikonowe  
Silicone heaters

• T< 60 º C • 230V; 50Hz • IP 44 • P = max 200 W

PG-2/2
(AP0114)

70
0 m

m

33 kg
∅ 318 mm
h: 1260 mm

393 mm

324 mm

~5,8 kg

PG-2
(AP0102)

37
7 m

m

374 mm

306 mm

~3,3 kg

11 kg
∅ 300 mm
h: 595 mm

Płaszcze grzewcze  
Heating jackets

autoryzowany dystrybutor 
distributor
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PODGRZEWACZE BUTLI / CYLINDER HEATERS

GS-1/14
(AP0128)

~0,4 kg

14
0 m

m

930 mm

11 kg
∅ 299-300 mm
h: 595 mm

~0,7 kg

GS-1/28
(AP0129)

33 kg
∅ 318 mm
h: 1260 mm

21,2 kg
∅ 299 mm
h: 960 mm

930 mm

28
0 m

m

• T~ 60 º C • 230V; 50Hz • IP 55 • P = 700 W

PPUH KOMA Sp. z o.o.

66-008 Świdnica k/Zielonej Góry,
Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, Poland

www.koma.zgora.pl

Odpowiednią propozycją na okresy jesienno-zimowe i związane z tym niskie temperatury 
są płaszcze grzewcze oraz grzałki silikonowe. Ich zastosowanie jest idealnym sposobem 
na eliminowanie szronienia się butli podczas eksploatowania gazu w niższych tempera-
turach. 
Heating jackets and silicone heaters are the perfect solution for autumn and wintertime. 
In lower temperatures gas pressure drops too low for proper functioning of the torch. To 
increase the gas pressure, higher ambient temperature must be maintained. Heating jack-
ets and silicone heaters are specially designed for this purpose. 

Dwa termostaty  
bezpieczeństwa
Two thermostats  
for safety using


