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Představujeme Vám katalog výrobků a zboží naší společnosti, se zaměřením na výrobu součásti 
pro hromosvody

- uzemnění a výrobky technických a komínových kartáčů, kouřovodů a ostatního příslušenství 

Z pohledu historie naší firmy je důležité zejména období roku 1996 kdy naše firma začala 
produkovat v pronajatých prostorách základní sortiment těchto výrobků, vytvořila si obchodní strategii 

a začala se prosazovat na tuzemském trhu.

Další významnou etapou bylo zrekonstruování vlastního areálu v Radkově u Vítkova v roce 2002, 
což umožnilo naší firmě rozšířit a doplnit strojně-technologické zařízení  a  zároveň tím 

navýšit výrobní kapacitu.

Od roku 2003 je naše firma plně stabilizována, vybavena kvalitním strojním zařízením, vlastní 
autodopravou a týmem spolehlivých a kompetentních pracovníků, kteří jsou schopni reagovat 

na Vaše specifické požadavky.

Tento katalog není uzavřeným systémem a bude průběžně doplňován podle potřeb zákazníků novými 
či inovovanými výrobky a ostatním zbožím v rámci obchodních aktivit naší firmy.

Vážení zákazníci,

cílem naší firmy je Vaše spokojenost s kvalitou a spolehlivostí našich výrobků včetně zajištění 
kvalitní technické podpory a souvisejících služeb v obchodním styku.

Rádi si vyslechneme Vaše připomínky týkající se provedení našich výrobků a naši pracovníci jsou 
připraveni reagovat na Vaše požadavky, které prosím směřujte na naše kontaktní a obchodní adresy.

O firmě
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POPIS A VÝROBA NAŠICH PRODUKTŮ

1.   Kartáče komínové kulaté ocelové:
          - Materiál – ocelový drát o průměru 0,4 mm – používá se do výroby kartáčů do průměru 130 mm,  ocelový drát   
             průměru 0,6 mm se používá na výrobu kartáčů od průměru 140 mm
          - Do průměru 40 mm se vyrábějí spirálové kartáče, nad průměr 40 mm - 250 mm se  dělají tyto kartáče na zakázku
          - Středový drát ocelový  na výrobu kartáčů je o průměru 2,8 mm
          - Všechny kartáče jsou opatřeny koncovkou  závitovou M 12, dokážeme vyrobit i na zakázku 
             i s koncovkami  závitovými M8 a M10 
          - Vyrábíme také kartáče z materiálu nerez  – o průměru nerezového  drátu 0,4 a 0,6 mm,  z materiálu silón – poly-
             amid a z materiálu fíbr.
2.   Kartáče ocelové hranaté:
          - Materiál - ocelový drát o průměru pouze 0,4 mm – větší průměry drátu jsou limitovány stříháním 
             průměru  kartáčů, vždy ve dvou rozměrech  např. 30x50 mm, dokážeme i průměry 400x400 mm
          - Všechny kartáče jsou označeny EAN kódy – kde je označení kartáče, jeho název, adresa naší společnosti s kontakty 
3.   Kartáče kulaté ocelové s okem, závažím 0,5 kg a řetízkem – používají se na  průduchů komínových - je určen pro lepší  
             čištění komínů
4.   Komínové růžice – bez závaží a se závažím 0,5 kg, o průměrech 150 a 200 mm, používá se spojení s komínovými 
             nádstavci
5.   Komínový strojek – rozdíl mezi růžicí a strojkem spočívá v tom, že  tento  se upevňuje na šňůru,  nikoliv na nádstavec, 
              lepší ovladatelnost, závaží 0,5 kg – 1kg,lze zde vyměnit vložky ke strojkům – nerezové + silónové – polyamidové
6.   Lanové nadstavce - vyrábějí  se  z pramence 4x3 mm, tvořen je  4 dráty - pramence  o  průměru 3 mm – ocelové, 
             koncovka závitová  M 12 – závit vnější a vnitřní – možnost  spojení dalších dílů pro větší  délku, délka až 10 m
         -  Vyrábíme také lanové nádstavce s úpravou PE - polyurethan délky až 10 m – určeno pro  čištění  komínových vložek
             zejména  nerez
7.   Drátěné nádstavce – dělají se o délkách 1, 1,5 a 2 m, z ocelového drátu průměru 3,8 mm - jedná se o spojení 2 ks 
             drátu o průměru 3,8 mm, na jedné straně je ukončen nádstavec okem, na druhé straně je ukončen závitovou  
             koncovkou M12
8.   Tyčové nádstavce – vyrábějí se z materiálu ocelového o průměru 14x2 mm, v délkách 1m, opatřen  závitovou 
             koncovkou M12 z jedné strany, z druhé opatřen PVC rukojetí
9.   Komínové štětky ocelové – vyrábějí se z materiálu ocelového, pr.drátu 3,80mm, 2 dráty, s pevně  nasazeným  
             komínovým kulatým ocelovým  kartáčem o průměru 160 mm, drát o průměru 0,4 mm, na druhém konci štětky 
             je oko pro možné uchycení, používá se na čištění krbových komínů, délky štětek 2, 3, 4 m.
10. Krbové a kotlové čistící sety – 3  dílné – z ocelového materiálu, skládají se z roštového pohrabáče, z roštového háčku 
             a čistícího kartáče, standartní osazení čistícího kartáče: 30x80 mm (určeno např. pro kotle VIADRUS), vše v délkách 

             560 mm a 800 mm.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost KOVOBLESK KPS OPAVA s. r. o. dodává komínové kartáče a příslušenství do těchto společností:

1. M.A.T. Group, s . r. o., se sídlem  na Roudné 176,  301 62 Plzeň, Česká republika.  Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Maxa,  
    tlf. +420 605 229 329, e-mail: jaroslav.maxa@matgroup.cz, web: www.matgroup.cz

2. V.P.F. Medium s. r. o., ul. Šulekova 18, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Šimova, 
     tlf. 048/413 65 65,  e- mail: simona@vpfmedium.sk,  web: www.vpfmedium.sk

Dále prohlašuji, že  dodáváme naše výrobky, tedy komínové kartáče a příslušenství do dalších zemí Evropy v rámci EU, 

i mimo země EU,  jako např. Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Španělsko, Německo, Litva

              Radkov                                                                         Mgr. Petr Stareček
                                        obchodní manažér 



1. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Kartáče jsou určeny pro ruční čištění kouřovodů a jiných potrubí 
a dutin. Lze použít i do el. vrtaček při nízkých otáčkách.

Provedení kartáčů:
Rozměry: 

od    20 -  95 mm    - tl. drátu 0,4 mm
od  100 - 150 mm - tl. drátu 0,5 mm

od 160 - 300 mm -  tl. drátu 0,6 mm

Kartáče komínové kruhové - ocelové
L - 10 mm, závit M12

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 15011      95  15165

25 15028 100 15172

30 15035 110 15189

35 15042 120 15196

40 15059 125 15301

45 15066 130 15202

50 15073 140 15219

55 15080 150 15226

60 15097 160 15233

65 15103 180 15240

70 15110 200 15257

75 15127 220 15295

80 15134 250 15264

85 15141 300 15271

90 15158
 
  

Kulaté

2. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Provedení kartáčů:

Pro všechny  uvedené rozměry - tl. drátu 0,4mm

Hranaté

Kartáče komínové hranaté - ocelové
L - 10 mm, závit M12

A×B 
(mm)

obj.
číslo

A×B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 15318 80x80       15479

30x80 15325 80x100 15486

40x40 15332 80x120 15493

40x60 15349 90x90 15509

40x80 15356 90x100 15516

40x100 15363 90x150 15523

50x50 15370 100x100 15530

50x60 15387 100x120 15547

50x80 15394 100x200 15554

50x100 15400 130x130 15561

60x80 15417 130x180 15578

60x100 15424 140x140 15585

60x120 15431 150x150 15592

70x70 15448 200x200 15608

70x80 15455 250x250 15645

70x100 15462
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3. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Kartáče rourové a komínové,
nerez, závit M12

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 63012 110       63104

30 63029 120 63111

40 63036 130 63128

50 63043 140 63135

60 63050 150 63142

70 63067 160 63159

80 63074 180 63166

90 63081 200 63173

100 63098
 
  

Nerez, závit M12

4. KARTÁČE KOMÍNOVÉ 

oko oko  
se závažím 0,5 kg

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

160 64736 160      64798

180 64743 180 64804

200 64750 200 64811
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- Oko, oko + závaží (0,5 kg)

- ocelové, závit M 12

Vhodné zejména pro komíny vyvložkované nerezovými prvky 
či jinými materiály, kde běžné ocelové kartáče mohou tyto poškodit 
či způsobit povrchovou korozi a tím uspíšit proces stárnutí těchto 
komínů.

Materiál:
- nerezový drát jakost-  1.4401 

Provedení kartáčů:
Rozměry: 
- od   20  –    40 mm – tl. drátu 0,3 mm
- od   50  –    90 mm – tl. drátu 0,4 mm
- od 100 – 140 mm – tl. drátu 0,5 mm
- od 150 – 200 mm – tl. drátu 0,6 mm



5. KOMÍNOVÉ RŮŽICE A STROJKY Slouží k vymetání komínových průduchů různých velikostí 
ve spojení s lanovým nádstavcem nebo komínovou šnůrou. 
Konstrukce je tvořena buď seřiditelnými pružinami nebo 
vyměnitelnými vložkami z polyamidu (na plynové průduchy)

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

ks

Komínová růžice 
pružinová (stavitelná)

včetně závaží     pružiny 3 ks
 závit M12           pružiny 6 ks

150 15912 3      

200 15929 6

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

ks

Komínový strojek pružinový
(stavitelný), závaží 0,5 kg 150 15714 3

 

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

ks

Komínová růžice 
pružinová (stavitelná)

bez závaží, M12

150 14953 3      

200 14960 6
 

Název závaží
ocel

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Komínový strojek 
NEREZ na plyn.

průduchy (silon. vložka) 
rozsah průměru 

100 - 200mm

0,20 kg 160 14731

 
  

1.

1.

2. 2.

3.

3, 3A

4. 4, 4A

3A.

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Samostatně
vyměnitelné vložky

nerez tl. 0,1 mm
100-200 xxx

 
  

4A.

4

Název závaží
ocel

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Komínový strojek 
SILON na plyn.

průduchy (silon. vložka) 
rozsah průměru 

100 - 200mm

0,20 kg 160 16827

 
  

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Samostatně
vyměnitelné vložky

silon tl. 0,1 mm
100-200 xxx

 



6. KARTÁČE KOMÍNOVÉ

Materiál:

- přírodní fíbr (větší tepelná odolnost)
- silon tl. 0,5 - 1 mm

Fíbrové                              
Nylonové

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Kartáč komínový
fíbrový

L-200 mm, 
závit M12

120 14519

140 14526

160 14533

180 14540

200 14557

Kartáč komínový
silonový

L-200 mm, 
závit M12

120 14571

140 14558

160 14595

180 14601

200 14618
 

fíbr

nylon

M12

M12

7. KOMÍNOVÉ ŠTĚTKY
Jsou určeny pro  čištění komínových průduchů 
a konstruovány jako nerozebiratelné spolu s čistícím 
kartáčem v uvedených délkách. 

Pro komínové průduchy na pevná paliva.
Název Délka

(m)
obj.
číslo

Drát rovný, 
ocel 0,4 mm           D 160 mm
                                   L  140 mm

2 15943

3 15950

4 15967
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8. NÁDSTAVCE KARTÁČŮ

Nádstavce jsou konstruovány jako pevné nebo ohebné k dosažení 
špatně  dostupných vnitřních prostor kotlů a topných tělěs.
Standardní ukončení nádstavců závitem M12. 
(zakázkově závitem M8) 

 Lanový nádstavec

Název Délka 
(m)

obj.
číslo

Lanový nástavec 
(lano FeZn),

závit M12, M8

1 15813

2 15820

3 15837

4 15844

5 15851

6 15868

7 15875

8 15882

9 15899

10 15905
 

Název Délka 
(m)

obj.
číslo

Drátěný nádstavec
 M12 

1 15738

1,5 15745

2 15769

Tyčový nádstavec
 M12 1 15752

S povrchovou úpravou 
E - polyurethan, závit M12

Jedná se o nádstavce povrchově ošetřeny pogumováním. Tímto 
pogumováním se zabrání při čištění přenosu kovových prvků  
ocelového drátu na nerezové vložky . Spolu s nerezovými kartáči, tvoří 
kompletní sestavu určenou k účelnému  čištění nerezových vložek.

  

M12 – drátěný nádstavec

Délka 
(m)

obj.
číslo

Délka 
(m)

obj.
číslo

1 63227 6      63727

2 63234 7 63289

3 63241 8 63296

4 63258 9 63302

5 63265 10 63319
 
  

9. KOTLOVÝ ČISTÍCÍ SET standardní osazení čistícího kartáče (pro VIADRUS)

Název Délka 
(mm)

obj.
číslo

čistící kartáč, 3-dílný, FeZn 560 51101

čistící kartáč, 3-dílný, FeZn 800 51118

  roštový pohrabáč, FeZn 560 16704

  roštový pohrabáč, FeZn 800 16711

roštový háček, FeZn 560 16636

roštový háček, FeZn 800 16643

M12

M12

6

M12 – tyčový nádstavec



10. KARTÁČE Z PROSTOROVĚ 
       ZVLNĚNÉHO DRÁTU

Jedná se o speciální výrobu kartáčů z prostorově zvlněného drátu, který 
zvyšuje účinnost čistícího efektu způsobeného novou konstrukcí drátu, 
tedy lepé provedený konečný výsledek čištění.Kartáče vyrobené 
z prostorově zvlněného drátu zvyšují účinnost  čištění, která je dána 
vyšší tuhostí samostatného kartáče, oproti standartním kartáčům s 
rovným drátem.

 10.1 Kartáče kulaté, ocel-pomosaz

Kartáče kulaté ze zvlněného drátu, 
ocel - pomosaz

 L - 100 mm, M 12 závit

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 80200 95      80354

25 80217 100 80361

30 80224 110 80378

35 80231 120 80385

40 80248 125 80392

45 80255 130 80408

50 80262 140 80415

55 80279 150 80422

60 80286 160 80439

65 80293 180 80446

70 80309 200 80453

75 80316 220 80460

80 80323 250 80477

85 80330 300 80484

90 80347

Nerezové kartáče kulaté - zvlněný drát se vyrábějí  z nerezového drátu 
o průměru 0,3 mm.

 10.2 Kartáče kulaté, nerezKartáče kulaté ze zvlněného drátu, 
nerez

 L - 100 mm, M 12 závit

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 80804 110      80897

30 80811 120 80903

40 80828 130 80910

50 80835 140 80927

60 80842 150 80934

70 80859 160 80941

80 80866 180 80958

90 80873 200 80965

100 80880
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Ocelové - pomosaz hranaté kartáče se vyrábějí z ocelového – pomosaz 
drátu o průměru 0,3 mm.
 

 10.3 Kartáče hranaté, ocel - pomosazKartáče hranaté ze zvlněného drátu, 
ocel - pomosaz

 L - 100 mm, M 12 závit

A x B 
(mm)

obj.
číslo

A x B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 80491 80x80      80651

30x80 80507 80x100 80668

40x40 80514 80x120 80675

40x60 80521 90x90 80682

40x80 80538 90x100 80699

40x100 80545 90x150 80705

50x50 80552 100x100 80712

50x60 80569 100x120 80729

50x80 80576 100x200 80736

50x100 80583 130x130 80743

60x80 80590 130x180 80750

60x100 80606 140x140 80767

60x120 80613 150x150 80774

70x70 80620 200x200 80781

70x80 80637 250x250 80798

Nerez hranaté kartáče se vyrábějí z ocelového – nerez drát o průměru 
0,3 mm.
 

 10.4 Kartáče hranaté, nerezKartáče hranaté ze zvlněného drátu, 
nerez, L - 100 mm, M 12 závit

A x B 
(mm)

obj.
číslo

A x B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 80972 80x80      81139

30x80 80989 80x100 81146

40x40 80996 80x120 81153

40x60 81009 90x90 81160

40x80 81016 90x100 81177

40x100 81023 90x150 81184

50x50 81030 100x100 81191

50x60 81047 100x120 81207

50x80 81054 100x200 81214

50x100 81061 130x130 81221

60x80 81078 130x180 81238

60x100 81085 140x140 81245

60x120 81092 150x150 81252

70x70 81108 200x200 81269

70x80 81115 250x250 81276

70x100 81122
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Co vyrábíme a prodáváme

Součásti pro hromosvody a uzemnění
- kompletní sortiment hromosvod. součástí v provedení FeZn - pozink, nerez
- podpěry, svorky, držáky, jímací a zemnící tyče, zemnící desky, ochranné úhelníky
  a trubky, ostatní příslušenství
- hromosvodný drát 8,10 mm, FeZn
- hromosvodný drát 8 mm, Cu
- zemnící páska v rozměru 30 x 4, 20 x 3 mm, FeZn
- kabelové příchytky SONAP
- lanové svorky a napínací šrouby
- univerzální proudové svorky
- ostatní spojovací a montážní materiál

- ocelové kartáče do el. vrtačky a uhlové brusky v provedení
  zvlněný drát,
- copánkové, nerez, mosaz
- pružinové kartáče
- brusné kartáče a systémy na dřevo - polyamidové vlákno 
  s brusivem SiC, brusné rouno
- ruční kartáče v provedení dřevo, plast - ocel
- kompletní komínový program
- rourové kartáče kruhové, hranaté
- komínové strojky pro pevná paliva a na plynové průduchy
- lanové nadstavce a ostatní příslušenství
- komínové roury, kolena, zděře, růžice a víčka k topným zařízením
- komínové stříšky
- trubkové kartáče pro Cu potrubí včetně brusného 
  rouna - speciální využití pro vodo - topo - plyn
- speciální výplety a kartáče na zakázku včetně příslušenství
- brusné a řezné komponenty
- brusné výseky a unášecí prvky do el. vrtačky a úhlové brusky
- lamelové kotouče
- brusné a řezné kotouče na kov a kámen
- diamantové kotouče
- ostatní příslušentví a doplňky
- hadicové spony - NORMA v provedení TORRO S
- lanové svorky a napínací šrouby
- výrobky z technické pryže

Technické kartáče



tel./fax:+420 556 309 401
e-mail:kovoblesk@kovoblesk.cz

www.kovoblesk.cz

Obchodní oddělení:
tel.:+420 606 206 157

mobil: +420 606 140 365
e-mail:starecek@kovoblesk.cz
e-mail:proksova@kovoblesk.cz

Expedice, sklad:
tel.:+420 556 730 734

mobil: +420 734 537 615
e-mail:sklad@kovoblesk.cz

KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
747 83 Radkov
IČO: 25852841


