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Tomasz Żołądź 
prezes, 
założyciel firmy TiM Kominki

Przygodę z kominkami zaczęliśmy w 1995 roku,  
kiedy powstał nasz pierwszy salon w Chrzanowie.  
Od samego początku wiedzieliśmy, że produkty ofe-
rowane przez naszą firmę muszą charakteryzo-
wać się wysoką jakością, a osoby pracujące w niej –  
rzetelnością, profesjonalizmem i życzliwością. Przyjęte 
przez nas założenia zaowocowały szybkim rozwojem 
sieci oraz szerokim gronem zadowolonych klientów.

Już po pierwszym roku działalności powstały kolejne 
punkty sprzedaży, a prężny rozwój spółki w kolejnych  
latach sprawił, że Firma TiM Kominki stała się znana nie 
tylko w Małopolsce, ale również na Śląsku i w Warszawie.

Dziś, jako firma z ponad 20-letnim stażem postanowili-
śmy zrobić kolejny krok, by zbliżyć się nie tylko do naszych 
klientów, ale przede wszystkim do wszystkich miłośni-
ków kominków. Chcemy podzielić się naszym doświad-
czeniem dotyczącym wkładów kominkowych i kominów.

Zapraszamy do naszych salonów!

O nas

Dialog to podstawa naszej działalności. 
To dzięki rozmowie jesteśmy w stanie sprostać 
wymaganiom klienta i pomóc mu w zbudowaniu 
kominka jego marzeń. Wiemy, jak istotne jest 
połączenie walorów estetycznych z technicznymi.
Kominek to nie tylko urządzenie grzewcze, to 
przede wszystkim element przestrzeni naszego 
domu, który musi tworzyć z nim spójną całość.
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Działalność handlowa 
 sprzedaż wkładów kominkowych

 piecy wolnostojących  

 elementów systemów wentylacyjnych i kominowych

 sprzedaż akcesorii kominkowych

Wiemy, że profesjonalizm i nowocze-
sność to tylko jeden wymiar sukcesu. 

Niemal od początku istnienia branży ko-
minkowej w Polsce zajmujemy w niej 
czołową pozycję, nieustannie wdrażamy 
i udoskonalamy najnowsze technologie.

Nasi pracownicy to wykwalifikowana   
kadra, bazująca na kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniu najznakomitszych firm, 
stale podnosząca swoje kwalifikacje.

Nasi dostawcy to wyłącznie elita branży 
kominkowej, szczycąca się prestiżem  
i przodująca na światowych rynkach.

Działalność usługowa
 doradztwo i projektowanie kominków

 montaż i budowa kominków

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 transport do klienta

służyMy  
FaChOWyM WsParCieMW naszej ofercie znajdą Państwo wkłady i piece wolnostojące 

spełniające dyrektywę Unii Europejskiej EkodEsign.

Pomyśl o nas ciePło

chronimy to co najważniejsze
Ciebie i Twoją rodzinę!
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ZaPrOJeKTuJ KOMineK 
Z TiM KOMinKi

Dzięki kompleksowości naszych usług oraz towarzyszeniu klientom 
na każdym etapie budowy kominka nasze projekty nie tylko spełniają 
wymagania wizualne, ale i techniczne. Wizyty na budowie, rozmowy 
z klientem, wybór odpowiedniego wkładu – stanowią fundament do 
stworzenia projektu odzwierciedlającego potrzeby przyszłego posia-
dacza kominka. Projekty tworzymy od podstaw, podczas stałego kon-
taktu z klientem, co zapewnia sukcesywne nanoszenie uwag, aby stwo-
rzyć kominek idealny – kominek spełniający oczekiwania klienta.

DlaCZegO WarTO PrOJeKTOWać 
Z TiM KOMinKi?

 otrzymasz wsparcie fachowca

 profesjonalna wizualizacja

 wizyta i pomiar u klienta

oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. 
stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem.
dlatego zawsze mogą zamówić Państwo wizytę naszego 
specjalisty, który przyjedzie na miejsce budowy.

Projektowanie

ZBuDuJ sWÓJ KOMineK Z nAMi

ZaDBaMy O TWÓJ KOMineK 
OD eTaPu PrOJeKTu, 
aż PO JegO WyKOnanie.

Wybór kominka to trudna decyzja. łączą się w niej nie tylko 
problemy związane z wizualnymi aspektami, ale także pro-
blemy techniczne i bezpieczeństwo. 

nasze salony w Trzebini, nowym sączu i Warszawie 
dzięki stosowaniu profesjonalnego oprogramowa-
nia PalleteCad pomogą Ci w wyborze obudowy ide-
alnej dla Ciebie. Będzie ona spełniać nie tylko wy-
magania techniczne, ale także uwzględniać wygląd 
pomieszczenia. 

Program PalleteCad umożliwia zwizualizowanie każdego  
kominka, pieca akumulacyjnego, czy kaflowego. Dzięki 
dostępności bogatych zasobów biblioteki wkładów, kafli  
i struktur jesteśmy w stanie odwzorować wymiary rzeczy-
wiste kominka i jego wygląd.

niE MUsisZ się o niC MArTWić.



FOnDis | ulys 900

MasZ KOMineK – sZuKasZ serWisu?

Wybór kominka i jego montaż to jedno. 
Jednak My dbamy o komfort naszych klientów przez cały 
okres użytkowania kominka. Zapewnia to nasz szeroko 
rozwinięty serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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Każdy kominek jest wyjątkowy, tak jak  
wyjątkowy jest jego posiadacz. indywidu-
alne podejście do klienta, a także bogata 
oferta produktów sprawiają, że jesteśmy 
w stanie wybudować kominek idealnie pa-
sujący do Ciebie.

Zainspiruj się!

na świecie jest tysiące propozycji. 
My codziennie pomagamy wybrać tą jedyną,  
która pasuje do Was i do waszego wnętrza.

MasZ PrOJeKT
i ChCesZ WyBuDOWać KOMineK?

Przyjdź do nas, a dobierzemy wkład idealnie pasujący 
do Twojego projektu. 
Doradzimy także w kwestii materiałów potrzebnych 
do zabudowy. 
sprawimy, że Twój kominek nie tylko będzie wyglądał 
tak, jak tego pragniesz, ale będzie również bezpieczny.

Projektowanie insPiraCJe

ChaZelles | hP 700 | realiZaCJa TiM KOMinKi ChaZelles | hP 800 | realiZaCJa TiM KOMinKi

 FOnDis | ulys 900

DowieDz się więcej na

sTr. 84
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insPiracje | styl rustyklany

w stylu
rustykalnym

Drewno, kamień i stare, naznaczone 
przez ząb czasu meble. Tradycyjny 
kształt, bliskość przyrody i ten niepo-
wtarzalny klimat. 

PrOPOZyCJa Dla TyCh,  
KTÓrZy Cenią sOBie  
PrOsTOTę i naTurę.

nie ma tutaj miejsca na tworzywa 
sztuczne. Podstawą kominka będzie 
drewniana belka oraz kamienne wy-
kończenie, mniej, bądź bardziej ma-
sywne. uroku będą dodawać półki, 
schowki, bibeloty. górną część obu-
dowy może ozdobić tynk fakturowy 
lub kamień naturalny.

KOMineK gaZOWy| realiZaCJa TiM KOMinKi

FOnDis | V 80l

ChaZelles | D70| Cs21

ChaZelles | D70 V | realiZaCJa TiM KOMinKi
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insPiracje | kominki klasyczne

chazelles | wkład Solo P70 | realizacja Timkominki

w stylu
klasycznym

insPiracje | kominki klasyczne

harK | raDianTe 300 h eCOPlus | ValenCia

VarM | r 300 500/600| realiZaCJa TiM KOMinKi

ład, porządek, symetria.

styl klasyczny to prostota i funkcjo-
nalność. Wszystko idealnie wyważo-
ne i poukładane. Przestronne wnę-
trze, a w nim kominek wbudowany  
w ścianę ozdobiony portalową ramą, 
najczęściej wykonaną z marmuru, 
albo granitu. Dopełnieniem całości 
jest lustro wiszące tuż nad nim. nie-
opodal znajdująca się biblioteczka  
i wygodny tapicerowany fotel.

harmonia kształtów

ChaZelles | sOlO g70 | realiZaCJa TiM KOMinKi

ChaZelles | D1000 

BiOKOMineK | DelTa 3 | realiZaCJa TiM KOMinKi
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PrOPOZyCJa Dla WsZysTKiCh TyCh, 
 KTÓrZy PODążaJą Za naJnOWsZyMi  

TrenDaMi We WZOrniCTWie  
i WysTrOJu WnęTrZ

insPiracje | kominki nowoczesne

Prostota, minimalizm i przestrzeń.  
W pomieszczeniach dominują geo-
metryczne kształty, w które idealnie 
wkomponowuje się kominek - prosto-
kątna bryła, w której znajduje się ogień. 
lekka forma ma towarzyszyć otwar-
tości przestrzeni. Ogień oprawiamy  
w minimalistyczną ramę, zabudowuje-
my w beton architektoniczny lub eks-
ponujemy kolorem.

FOnDis | ulys 900 COrner g| realiZaCJa TiMKOMinKi

w stylu
nowoczesnym

harK | 1150 h eCO Plus

VarM | PiOn 440/660 inOx | realiZaCJa TiM KOMinKi  VarM F

harK | sTuDiO 11/57.15.0



harK | 500/57 K eCOPlus |11/265 

ŚCienne WBuDOWane
Posiadają palenisko, komorę dymową 
oraz wszelkie inne elementy całkowicie 
zagłębione w ścianie. nawiązują histo-
rycznie do średniowiecznych komin-
ków reprezentacyjnych.

Przednie fasady takich kominków mogą 
być różnie wykończone. Otwór komin-
ka można uwydatnić w różny sposób  
w zależności od użytego materiału  
i sposobu wykonania takich elementów 
jak np. gzyms, palenisko, licówka, miej-
sce na drewno itd. 

ŚCienne WysunięTe
Jest to najczęściej spotykany rodzaj 
kominka, powiązany konstrukcyjnie ze 
ścianą, lecz większość elementów wysu-
niętych jest na pomieszczenie, w którym 
stoi. głównymi elementami kształtujący-
mi efekt plastyczny są palenisko i komo-
ra dymowa. Ogień może być widoczny  
z jednej, dwóch lub trzech stron. 

CenTralne
Mogą występować w postaci gotowych, 
zamkniętych kominków o podwyższo-
nej sprawności grzewczej wykonanych 
z żeliwa lub blachy stalowej, albo ro-
bionych indywidualnie murowanych lub 
metalowych kominków otwartych.

Kominki otwarte wykonywane indywi-
dualnie posiadają na ogół szeroki do-
stęp do paleniska i nadają się świetnie 
do grilowania. najlepiej urządzać je  
w dużych salonach, w których mogą 
dzielić przestrzeń.

PODZIAŁ KOMINKÓW
usytuowanie we wnętrzu 

Miejsce kominka w dużej mierze zależy od pro-
jektu domu jaki wybierzemy. nie bez znacze-
nia pozostaje również funkcja, którą ma pełnić. 
Ostateczna decyzja należy jednak do właściciela.

Przy wyborze wkładu kominkowego oraz jego 
zabudowy musimy pamiętać, że nasz komi-
nek musi współgrać z klimatem i wystrojem 
domu. Ma on tworzyć z nim harmonijną całość.  
Wybierając miejsce na kominek, nie możemy za-
pominać, że pełni on przede wszystkim  funk-
cję grzewczą. Tym samym musimy pamiętać  
o zachowaniu odpowiedniej odległości po-
między meblami i urządzeniami elektrycznymi 
(m.in. telewizorem), a samym kominkiem.

insPiracje
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Kominek w istotny sposób 
kształtuje charakter wnętrza
i nadaje mu niepowtarzalny
nastrój i wdzięk.

FOnDis | ulys 700

ChaZelles | lOFTDreaMFire sQuare Mini VerO Design

FOnDis | KaseTa V60 | MODulO 75

inspiracje | usytuowanie we wnętrzu
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Wielu z nas kojarzy kominek tylko z filmowych 
opowieści z otwartym paleniskiem w ziemskim 
dworku i jego współczesną wersją z dodat-
kiem szyby. Jednak obecne rozwiązania potra-
fią zaskoczyć swoją mnogością form.

Zadaniem szyby kominkowej jest oddzielenie 
płomieni w komorze spalania kominka (wkła-
du kominkowego) od pomieszczenia. To wła-
śnie jej obecność w drzwiczkach paleniska 
odróżnia kominek od zwykłego kotła czy pieca 
na drewno i dzięki niej spełniona jest funkcja 
dekoracyjna.

szyba jest najważniejszym  
wizualnym elementem kominka.

umożliwia nam podziwianie 
ognia w palenisku.

FOnDis | MODulO 190

narOżna | WięCeJ sTr. 32

inspiracje | ogień za szybą

PÓłOKrągła

FOnDis | CariCO | PrisMe inOx

VarM | Fn 670/500 450 s leWy | realiZaCJa TiM KOMinKi

PłasKa 3 sZyBy | WięCeJ sTr. 34

Vis a Vis | WięCeJ sTr. 30

OgIeń ZA sZybą

PryZMaTyCZna

forma przeszklenia wkładów kominkowych

FOnDis | Carina PanOraMa Mała

ChaZelles | Design D1000 ePiChaZelles | Design D1000 | raMses BlOnD

insPiracje
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ramki szklane (gładkie, rzeźbione, grawerowane)
FOnDis | ulys 800 V | MOOn VerTiCal

inspiracje | ogień w ramie

ogień w ramie
MarMuroWa, sTaloWa czy szKlaNa? 

insPiracje

ChaZelles | D70 

ChaZelles | D70  | COsMOPOliTe

ChaZelles | hP 700 

ChaZelles | DC 840 

FOnDis | ulys 700 | MODis

ChaZelles | D1000 | raMses ChaZelles | D1000 | Pensee

rama stanowi nieodłączny element 
kominków nowoczesnych. To ona na-
daje im indywidualny charakter. 

Jest detalem, który nie tylko uzupeł-
nia wystrój wnętrza, ale i dodaje mu 
smaku. Możemy wybrać wąską blen-
dę, czarną stalową opaskę, kolorowe 
szkło, czy naturalną kamienną okła-
dzinę. ramka będzie nie tylko ele-
mentem ozdobnym, pozwoli nam na 
dłużej zachować kominek w czystości.



harTOWane W Ogniu
szkło, którym chcemy obudować kominek musi być 
wytrzymałe, a także odporne na wysokie temperatury.  
W opis ten idealnie wpisuje się szkło hartowane.

Co dAjE nAM hArToWAniE?
 zwiększenie trzykrotnie wytrzymałości
        mechanicznej szkła

 zwiększenie wytrzymałości 
       termicznej do ok. 250 ºC

 zwiększenie bezpieczeństwa

MOC BarW
Trwałość i funkcjonalność szkła to jedno. Kolejnym jego 
atutem jest bogata gama kolorystyczna, a także możli-
wość stworzenia indywidualnego projektu. Płaska po-
wierzchnia tafli łatwo wkomponuje się w nowoczesny 
wystrój wnętrz. Doda im elegancji i niepowtarzalności.
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inspiracje | ogień w szkle

ogień w sZkle

MoC BArW, Połysk  
orAZ lEkkość forMy 
to one sprawiają, że szkło coraz śmielej 
wkracza do naszych domów. 
Współgra z drewnem, betonem lub 
metalami, a mnogość kolorów pozwala 
nadać wnętrzu indywidualny charakter.

insPiracje

FOnDis | aMBilighTVarM PiOn Fn 440-660, all in BlaCK | realiZaCJa TiM KOMinKi

FOnDis | ulys xxl | BarOKO 

FOnDis | ulys 900 DF  | PePs

DreaMFire 120 | realiZaCJa TiMKOMinKi
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harK | 140 eCOPlus

osobny stojak

MiniMaliZM, Duże POWierZChnie
O ChłODneJ KOlOrysTyCe,  
BraK naTręTnyCh OZDÓB
TO głÓWne CeChy sTylu 
inDusTrialnegO

Drewno blisko 
kominka

insPiracje

MOrsO | s 12

element zabudowyMOrsO s101-11

FOnDis | sTella 3 | realiZaCJa TiM KOMinKiPrOJeKT nOWOCZesneWneTrZa.neT |realiZaCJa TiM KOMinKi

DreaMFire 190

insPiracje

surowość betonu 
p r Z e ł a m a n a o g n i e m

ChaZelles | F70 | realiZaCJa TiM KOMinKi
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PionoWy ogiEń

smukły, delikatny, ale jakże dynamiczny płomień zamknięty w obrazie dość nieśmiało 
wkracza do naszych domów jako alternatywa dla jego poziomego kuzyna. 

idealna propozycja dla osób lubiących niekonwencjonalne i oryginalne rozwiązania. 
niewielka ilość zajmowanego miejsca, a przy tym imponujące gabaryty, które 
pozwalają na pełną ekspozycję ognia. Wertykalna kompozycja dodaje wnętrzu  
wyrazu i przestrzeni.

płomień zamknięty 
w obrazie

PłAski
CZy  PółokrAgł y ?
Pionowa linię możemy przełamać półokrągłym wy-
kończeniem. Otrzymamy wtedy efekt paleniska 
wsuniętego do wnętrza pomieszczenia. Wkłady pół-
okrągłe będą charakteryzować się różnym kątem wy-
gięcia szyby, który może sięgać nawet do 180 stopni!

Dopełnieniem kominków pionowych podobnie jak  
w obrazie będą ramy. Detal ten doda kunsztu i pod-
kreśli płomień.

inspiracje | pionowy ogień

hiTZe | alBerO 11 s.V DeCOr |realiZaCJa TiM KOMinKi

VarM Fn PiOn 500/800 | realiZaCJa TiM KOMinKi FOnDis | ulys 800 V | MODis

VarM | r 300 500/600| realiZaCJa TiM KOMinKi

harK | raDianTe 60/57 rK eCOPlus | sTuDiO 14/57 3.0
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WiDZieć WięCeJ – TO JaKBy WięCeJ CZuć...
nie dziwi zatem, że stojąc na szczycie góry chłoniemy wszystkimi 
zmysłami panoramę okolicy. To uczucie przenosimy do domu.
Chcąc widzieć każdy detal montujemy duże okiennice, stawiamy 
na przestrzeń i panoramę...

PoDziwiając ogień

FOnDis | ulys 1100 xxl

insPiracje | Panorama ognia
VerO Design | realiZaCJa TiM KOMinKi

 VarM Fn 900/500 all in BlaCK | realiZaCJa TiM KOMinKi

VarM | Fh 16/9

PanOraMa Og ni a

Klasyczne kształty kominka do dziś są najbardziej po-

pularne. Jednak ich kwadratowy wymiar wypiera ho-

ryzontalny widok ognia. Poziome palenisko staje się 

widowiskiem ognia, które z nie lada przyjemnością 

podziwiamy w chłodne wieczory. stosując czystą, pro-

stą formę wydobywamy pełen blask płomieni. W wy-

kończeniu sprawdzą się tutaj jednokolorowe ściany  

w stonowanych barwach.

Dla tych, którzy cenią rozmiar i rozmach polecamy 

kominki gazowe. Tutaj nie będziemy ograniczani war-

tościami technicznymi. Płomień dzięki równomierne-

mu rozmieszczeniu palników wypełni całą przestrzeń,  

a my wedle uznania za pomocą pilota będziemy zmniej-

szać, bądź zwiększać jego moc.
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OgIeń ZAMKNIęty 
W ścIANIe

koMinki „vis A vis”
To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą wybierać. 
Podwójne, równoległe przeszklenie sprawia, że wi-
dokiem ognia możemy cieszyć się z dwóch osobnych 
pomieszczeń. 

raZeM, a JeDnaK OsOBnO
Jeden kominek, różne formy aranżacji. Kominek „vis 
a vis” nie musi wyglądać z każdej strony tak samo.  
Z jednej możemy cieszyć się nowoczesnym designem, 
z drugiej uciec w świat antyków. Wszystko zależy od 
nas!

iM WięCeJ TyM…
im większe przeszklenie, tym więcej ciepła dostarcza-
my do pomieszczeń, w których znajduje się kominek. 
Tak jak przy „trzyszybowcach”, tak i przy komikach „vis 
a vis” bardzo ważny jest odpowiednio dobrany komin 
oraz suche drewno. Chcąc cieszyć się widokiem ognia 
musimy zadbać o te elementy.

insPiracje | kominki vis a vis

FOnDis | ulys 900 DF

harK | 1150/2 h FOnDis | sTella 3 DF 700

FOnDis | ulys 900 DFharK | raDianTe 950/2 / 57-70 K eCOPlus

FOnDis | V80l DF



inspiracje | kominki narożne
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KOMinKaMi narOżnyMi nazywamy potocznie 
kominki z dwiema szybami. Mogą one być złączone tzw. 
szyba na styk, przedzielone szprosem, bądź wykona-
ne z jednolitej szyby zagiętej pod odpowiednim kątem.  

KOMineK W narOżu oznacza wkład kominko-
wy umieszczony w rogu wewnętrznym pomieszczania.  
najczęściej występuje z szybą płaską, bądź pryzmatyczną. 
umożliwia obserwację płomieni z każdego miejsca w po-
mieszczeniu.

kominki narożne
KOMineK narOżny, CZy KOMineK W narOżu? 

harK | sTuDiO 20/45 2 

VarM | Fh ls all in BlaCK

DO KąTa MarsZ…

Kiedyś do kąta szło się za karę, dziś można iść  
z przyjemnością. Trendy ostatnich czasów to 
kominki narożne, które wypełniają wnętrza na-
szych pomieszczeń. Podwójne przeszklenie 
umożliwia nam podziwianie płomieni z dwóch 
stron. Taki układ pomaga dopełnić wnętrze bla-
skiem płomieni. Proste bryły, w których najczę-
ściej zamykane są wkłady narożne współgrają  
z przestrzenią nowoczesnych wnętrz. 

Ze sZPrOseM, CZy BeZ?

szpros to metalowa lub żeliwna listwa od-
dzielającą szyby. Dodaje kominkowi ciężkości 
i wyrazu. idealnie sprawdza się w masywnych 
zabudowach, np. cegle. Wkład kominkowy ze 
szprosem posiada nieruchomą szybę boczną  
i otwiera się jak klasyczny kominek płaski.

Wkłady kominkowe bez szprosu mogą posiadać 
szybę giętą, bądź szybę na styk. W jednym i dru-
gim przypadku mamy niczym nie zakłóconą peł-
ną wizję ognia. lekka forma idealnie sprawdza się  
w prostych, minimalistycznych bryłach.

harK | raDianTe 600/57 rK eCOPlus |11/229

ChaZelles | D70 g | Cs46 

VarM | Fn P 450 s 730/500 | realiZaCJa TiM KOMinKi

uniCO | DragOn 8B | realiZaCJa TiM KOMinKi
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Trzy sTrony ognia
Wkłady trzyszybowe ostatnimi czasy cieszą 
się coraz większą popularnością. „Trzyszybow-
ce”, bo tak nazywamy je potocznie, niejednego 
zachwycą maksymalną wizją ognia i oryginalno-
ścią. To one dominują w pomieszczeniu. Mogą 
stanowić „ścianę działową” pomiędzy pokojami, 
albo znajdować się w miejscu centralnym ścia-
ny. Dzielimy je na dwa zasadnicze modele „u”  
i „C”. Pierwszy z nich charakteryzuje się dwo-
ma bokami dłuższymi oraz jednym krótszym. 
litera „C” to odwrotność, czyli dwa boki krótsze  
i jeden dłuższy. Oczywiście w ofercie znajdziemy 
też modele o jednakowych szerokościach szyb.

„Trzyszybowce” będą różnicować się przez 
wzgląd na rodzaj łączenia szyb – gięty, na styk 
oraz szpros; a także sposób otwierania. Wkła-
dy te, poza modelami dzielonymi szprosem, 
będą najczęściej otwierane do góry – tzw. gilo-
tyna. Otwieranie rewizyjne (do czyszczenia)  
w zależności od producenta będzie otwierane 
całościowo lub szyba frontowa będzie stała, 
a boczne ruchome. 

harK | raDianTe 550/30 / 60-66.44 h

PięKnO Ognia 
TO JegO WiDOCZnOŚć

Kominki trzyszybowe to kominki wyma-
gające. aby cieszyć się trójstronną wi-
zją ognia musimy zadbać o odpowiedni 
przewód kominowy, a także pogodzić się 
z ceną tych wkładów. Jakość i precyzja 
wykonania są niezbędnym elementem 
takich modeli.

insPiracje | trzy strony ognia

harK | raD 450/30 K eCOPlus

MOrsO | s161-32

KOMineK eleKTryCZny

VerO Design | KOMineK  gaZOWy

ChaZelles | sOlO D70 D+g | Cs47



KominKi ciePłe posiadają nagrzewające się ściany z większą, 
bądź mniejszą akumulacją ciepła. Wykonywane są z płyt szamoto-
wych, albo kafli. ich cechą charakterystyczną jest stosunkowo krótki 
okres spalania polan w palenisku. istotny w nich jest wysokiej jakości 
wkład kominkowy, od którego będzie zależeć czystość spalin, a tak-
że komfort użytkowania. aby w pełni wykorzystać uzyskane ciepło 
rozprowadzamy je za najczęściej za pomocą turbiny do pozostałych 
pomieszczeń.

KominKi aKumulacyjne możemy podzielić na tradycyjne piece 
kaflowe, bądź współczesne montowane z szamotu lub prefabryko-
wanych elementów palenisk, akumulacyjnych wymienników ciepła  
z dymowych kanałów i ścian z płyt grzewczych. W przeciwieństwie do 
ciepłych kominków, proces palenia jest tutaj długotrwały i wyrówna-
ny. Obecnie mogą one ogrzać cały dom, a współczesne piece akumu-
lacyjne pozwalają na załadunek raz na 8-12 godzin.

ciePło z każdej strony!
czyli kilka słów o ciePłych zabudowach…

37reklama

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,06 w/(m×K)
- wytrzymałość na ściskanie: 2,6 mPa
- wartość ph: 10,3
- względny opór dyfuzyjny: 2,5
- absorpcja wody aw - 45kg/m² h-1/2

zaprawa klejowa
Sensec® glue

masa szpachlowa 
Sensec® Filler

krzemianowo-wapniowa Płyta® Sensec

polikrzemianowa farba 
Sensec® Dye

masa tynkarska  
Sensec® Parget

www.sensec.p l

sEnsEC to hydroaktywny system do  
ocieplenia budynków od wewnątrz, który:

  liKWiDuJe PrOBleM POWsTaWania grZyBÓW na ŚCianaCh

  ZaPOBiega uTraCie CiePła aż DO 50%

  JesT PrOsTy W MOnTażu PrZy POMOCy ZWyKłyCh narZęDZi

schemat ciePłego kominka schemat kominka akumulacyjnego
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wkłaDy DO ZAbuDOWy PIecOWej

PG 1
moc: 10 kW 
wydajność: 87,2 %
wymiary (sxWxg): 450x1110x 675 mm
waga: 185 kg

PG 1 W  
model z nakładką wodną
moc: 10 kW 
wydajność: 86,1 %
wymiary: 450x1430x675 mm
waga: 260 kg
ilość wody w nakładce wodnej: 17l

PG 2 
moc: 8,5 kW 
wydajność: 80,1 % 
wymiary: 465x1190x520 mm
waga: 140 kg

PG 2 NP
model z wymiennikiem powietrza
moc: 10,1 kW 
wydajność: 82,4% 
wymiary: 465x1590x520 mm
waga: 165 kg

PG 2 W  
model z nakładką wodną
moc: 12,6 kW 
wydajność: 85,7% 
pojemność wody 15 l
wymiary: 465x1500x520 mm
waga: 210 kg

ciepłe kominki



PieC KaFlOWy  | Varn F P 670/500 330 s |PODWÓJna sZyBa, BrąZOWy sZaMOT | realiZaCJa TiM KOMinKi
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harK | 5/96.1

pieCe kaflowe

Piece kaflowe znowu powracają do łask. Mnogość 
form i bogata gama kolorystyczna kafli pozwala nadać 
pomieszczeniu indywidualny charakter. żeliwne, 
mosiężne drzwiczki zostały zastąpione odpowied-
nio dostosowanym wkładem kominkowym, który 
umożliwia podziwianie ognia oraz odpowiednią 
wielkość załadunku.

Walor estetyczny kafli jest nie do podważenia, jed-
nak to nie jedyny ich atut. Kafle bardzo dobrze przyj-
mują ciepło, a potem łagodnie i długo je oddają.

TaM, gDZie sPOTyKa się TraDyCJa i nOWOCZesnOŚć.

harK | raDianTe 600/57 K eCOPlus

Piece kaflowe

harK | PieC KaFlOWy | 3/203.6

harK | PieC KaFlOWy | raDianTe 60 rK eCOPlus |  Bella nOChe 
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hElios 1
wymiary (sxWxg): 870 x 930 x 500 mm
moc: 7 kW
waga: 190 kg

APollo 1
wymiary (sxWxg): 870 x 1300 x 500 mm
moc: 7 kW
waga: 180 kg

APhrodiTE 1
wymiary (sxWxg): 870 x 1180 x 500 mm
moc: 7 kW
waga: 200 kg

ProMEThEUs 1
wymiary (sxWxg): 870 x 1230 x 500 mm
moc:  7 kW
waga: 230 kg

kolory dodatkowepodstawowa kolorystyka

hEsTiA v
wymiary (sxWxg): 980 x 1250 x 500 mm
moc (całkowita / wody):  12/10 kW 
waga: 230 kg

Piece kaflowe | mullit

podstawowy motyw kafli

hEsTiA 1
wymiary (sxWxg): 870 x 1160 x 500 mm
moc: 7 kW
waga: 190 kg

uChWała anTysMOgOWa 
Dla MałOPOlsKi

23 stycznia 2017 r. stał się datą symboliczną związaną z walką o czyste powietrze.  
W tym dniu została jednogłośnie uchwalona uchwała antysmogowa, mająca na celu po-
prawienie jakości powietrza na terenie całego województwa małopolskiego. Jej głównym 
celem jest walka z tzw. kopciuchami oraz paleniem śmieciami i opałem niskiej jakości. 
Wszystko ma się udać dzięki normie ekodesign.

czym jeSt norma ecoDeSign?
To dyrektywa unijna wyznaczająca kierunek rozwoju urządzeń grzewczych. Dzięki niej kotły, kominki  
i inne urządzenia grzewcze najniższej klasy znikną z półek sklepowych. restrykcyjne wytyczne mają na 
celu dostosowanie urządzeń do ich faktycznego stosowania, a nie tylko testów fabrycznych.

czySte Powietrze, naSza SPrawa!
Musimy walczyć o czyste powietrze, nie ulega to żadnej wątpliwości. Jednak brak jasnych sformułowań 
i nieprecyzyjne wytyczne ujęte w uchwale budzą wątpliwości nie tylko miłośników kominków. 

W Małopolsce, poza Krakowem nadal będziemy mogli używać paliw stałych, w tym węgla. Zabronione 
jednak będzie używanie paliw niskiej jakości tj. mułów i flotów węglowych, a także drewna, którego 
wilgotność przekracza 20 %.

Znamienną datą będzie 1 lipca 2017 r., z tym dniem nowo instalowane wkłady kominkowe (w tym 
piece wolnostojące, kaflowe) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sy-
tuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy. Od 2023 roku 
dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania normy ekodesign lub komin-
ków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powin-
na zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Do 1 stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiem pieców klasy 3 i 4, 
dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy do końca 2026 r. Kominków, które nie spełniają 
powyższych norm nie trzeba będzie wymieniać, wystarczy doposażyć je w specjalne urządzenia np. 
elektrofiltry dostępne już na polskim rynku.

MUlliT
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wilgotność Drewna 

istotnym elementem jest wilgotność drewna. Do 
palenia należy używać tylko i wyłącznie dobrze wy-
suszonego, sezonowanego przez co najmniej dwa 
lata drewna. Palenie mokrym drewnem, które „wę-
dzi się” zamiast palić – oznacza zadymioną szybę, 
daje podobne skutki jak zawierające żywicę drewno 
drzew iglastych.

Często skuszeni ceną kupujemy „świeże drewno”,  
a wraz z nim mnóstwo rozpałek. Konsekwencją tego 
jest czasochłonne rozpalanie, przygasanie drewna 
i nasz dyskomfort. Tym samym lepiej kupić mniej 
drewna, ale suchego. Dostarczy nam to więcej ciepła 
w skali sezonu, nie będziemy tracić czasu i nerwów 
przy rozpalaniu, a także nie zadymimy pomieszcze-
nia ciągłym otwieraniem kominka.

Jeśli już popełniliśmy ten błąd, musimy drewno mak-
symalnie dosuszyć. Trzymajmy je blisko kaloryferów 
w ogrzewanym garażu, czy koszyku blisko komin-
ka. Możemy je też dodatkowo rozdrobnić, drewno  
w korze schnie znacznie dłużej niż przełamane. Po-
starajmy się również dokupić coś suchego, może to 
być brykiet (z pewnego źródła), a najlepiej brzoza, 
która doskonale się rozpala i na pewno sprawi, że 
nasze pierwsze minuty przy kominku będą przyjem-
niejsze.

Przydatnym urządzeniem do pomiaru wilgot-
ności drewna jest wilgotnościomierz. Pomiar 
drewna wykonujemy poprzez wbicie bolców do we-
wnętrznej strony polana, wskazania urządzenia na 
drewnie przygotowanym do palenia w kominku po-
winny wahać się pomiędzy 15-18%.

9 złotych reguł 
dlA środoWiskA nATUrAlnEgo i koMinkóW

1. należy palić wyłącznie naturalnym, suchym drewnem  
w polanach lub kawałkach o maksymalnej wilgotności do 22%. 
Przywierająca kora zostanie wtedy całkowicie spalona.

2. Drewno kominkowe najlepiej ścinać pomiędzy grudniem  
a lutym, kiedy żywicy jest mniej (nie wypłynie) i  porąbać przed 
ułożeniem (przechowywaniem). Osuszenie drewna jest niezbęd-
ne, ale trwa nawet kilka lat.

alternatywa:  suszarnia drewna – drewno poddane suszeniu  
w suszarni jest gotowe do natychmiastowego rozpalenia (użycia). 
Dodatkowo takie suszenie pozbawia drewno grzybów, bakterii 
oraz insektów.

3. Drewno kominkowe po ścięciu musi leżeć w przewiewnym 
miejscu niedostępnym dla deszczu oraz śniegu. Magazynowanie 
od 2 do 3 lat jest regulowane (nakazane) ustawą, aby osiągnąć 
odpowiedni poziom wilgotności. Przy suszeniu na powietrzu ist-
nieje ryzyko zagrzybienia drewna i dostania się do niego bakterii 
oraz insektów.

4. Drewno kominkowe najlepiej przechowywać pod zadasze-
niem lub w przewiewnym budynku.

5. nie wolno przechowywać drewna kominkowego w piwnicy. 
Tam nie zostanie ono dobrze osuszone, a wręcz przeciwnie, sple-
śnieje. Tylko dobrze wysuszone drewno można przechowywać  
w przewiewnej piwnicy.

6. gdy chcecie mieć pewność, że posiadacie suche drewno ko-
minkowe używajcie wyłącznie drewna z suszarni o wilgotności 
poniżej 22%. W procesie suszenia poziom wilgotności kontrolo-
wany jest poprzez elektroniczny miernik.

7. Drzewo różnego rodzaju (typu) ma przy tym samym procesie 
suszenia tylko nieznaczne różnice wartości opałowej.

8. Wartość opałowa drewna jest jednak mocno uzależniona od 
zawartości wilgoci w drewnie. na wykresach widać, że świeże 
drzewo z lasu ma wilgotność przynajmniej 65% i wartość opa-
łową jedynie do 1,5 kWh/kg, natomiast drewno kominkowe  
z wilgotnością do 22% ma wartość opałową do 4 kWh/kg, a to 
oznacza zwiększenie wartości opałowej do 170%. 
używając osuszonego drewna oszczędzacie nie tylko swoje pie-
niądze, ale przyczyniacie się także do prawidłowego spalania, 
ponieważ suche drewno z odpowiednią ilością powietrza do 
spalania nie dymi. nie narażacie się przy okazji Państwo na złość 
sąsiadów. Zapobiega to także pokrywaniu się szyby sadzą.

9. należy zwrócić uwagę na instrukcję obsługi pieca i palić drew-
nem z suszarni. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, 
że Państwa szyba kominkowa pokryje się zbyt szybko sadzą oraz, 
że wystąpią problemy z kominem.

klimatyzatory, nawilżacze
dysPensery i chłodziarki

meble i regały do Przechowywania wina 
Projektowanie Pomieszczeń na wino

budowa Piwnic drążonych

www.dlawina.pl
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więcej informacji i modeli na  www.fondis.biz

sTEllA 3 df 700
moc: 16 kW | wydajność: 77 %
wymiary (sxWxg): 824 x 1729 x 583 mm 

sTEllA 3h 600
moc: 11 kW | wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 728 x 1651 x 511 mm

sTEllA 3h 1000
moc: 18 kW | wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 824 x 1729 x 583 mm

sTella 

sTEllA 3 v 350
moc: 7,5 kW | wydajność: 75 %
wymiary (sxWxg): 546x590x439 mm
waga: 130 kg

v 60 l
moc: 7,9 kW
wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 605 x 573 x 450 mm
waga: 105 kg

v 80 l 
moc: 11 kW
wydajność: 78%
wymiary (sxWxg): 745 x 657 x 450 mm
waga: 135 kg

v 80 l  doUBlE fACE 
moc: 11 kW
wydajność: 78%
wymiary (sxWxg): 745 x 662 x 515 mm
waga: 146 kg

KaseTy V

v 100 l
moc: 14 kW
wydajność: 74%
wymiary (sxWxg): 1005 x 657 x 450 mm
waga: 164 kg

v 60 CornEr
moc: 7,9 kW
wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 605 x 548 x 453 mm
waga: 107 kg

v 80 CornEr
moc: 11 kW
wydajność: 78%
wymiary (sxWxg): 745 x 632 x 453 mm
waga: 166 kg

wkłaDy kominkowe | FONDIs

FOnDis | sTella 3h 700

Ulys 900 doUBlE fACE
moc: 14,9 kW | wydajność: 74%
wymiary (sxWxg): 1134 x 1817 x 770 mm
waga: 340 kg

Ulys 600
moc: 11 kW | wydajność: 78 %
wymiary (sxWxg): 709 x 1852 x 644 mm
waga: 245 kg

Ulys 1100
moc: 14 kW  | wydajność: 78,6%
wymiary (sxWxg): 1165 x 1417 x 644 mm
waga: 270 kg

Ulys 1100 XXl
moc: 17 kW | wydajność 74%
wymiary (sxWxg): 1165 x 1646 x 644 mm
waga: 325 kg

Ulys 900 CornEr g
moc:15 kW | wydajność: 71%
wymiary (sxWxg): 915x1730x629 mm
waga: 237 kg

Ulys 700
moc: 10,6 kW | wydajność: 79 %
wymiary (sxWxg): 789 x 1597 x 644 mm
waga: 220 kg

Ulys 800 v
moc: 13,5 kW | wydajność: 81 %
wymiary (sxWxg): 709 x 2134 x 644 mm
waga: 280 kg

Ulys 900
moc: 15,9 kW | wydajność: 78 %
wymiary (sxWxg): 939x1717x644 mm
waga: 265 kg

CArinA PAnorAMA 
duża | moc: 12,6 kW | wydajność: 71%
922 x 1674 x 576 mm | 270 kg

mała | moc: 11,6 kW | wydajność: 71% 
1450 x 796 x 595 mm | 200 kg

CArinA PryZMAT  
duża | moc: 12,6 kW | wydajność: 71% 
922 x 1674 x 593 mm | 247 kg

mała | moc: 11,6 kW | wydajność: 77% 
796 x 1450 x 599 mm | 200 kg

Carina

sTEllA 3
moc: 16 kW | wydajność 77%
wymiary (sxWxg): 825 x 1730 x 581 mm
waga: 247 kg

ulys

Ulys 900 CornEr d 
moc:15 kW | wydajność: 71%
wymiary (sxWxg): 915x1730x629 mm
waga: 237 kg

WKłaDy KOMinKOWe

dEsign 
WysokA jAkość 
noWoCZEsnA TEChnologiA
EkologiA

dosTęPnE sysTEMy:

Kominek standard
Kominek z Dynamiczną Dystrybucją Ciepła
Kominek Multienergetyczny  (TMe)

Produkty Fondis polecamy klientom, 
którzy cenią sobie wyroby 
zaawansowane technologicznie.
Fondis to firma która wprowadziła wiele 
innowacyjnych produktów w tym: 
kominki z pompą ciepła, szyba z pyrolizą, 
podwójne izolacje wewnątrz wkładów.
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MB 120
moc: 22kW 
wydajność: 80%
wymiary (sxWxg): 1403 x 1363 x 520 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,10%

AnTEk 10
moc: 10 kW 
wydajność: 60%
wymiary (sxWxg): 600 x 622 x 334 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,61%

BAsiA 15
moc: 12 kW
wydajność: 70%
wymiary (sxWxg): 900 x 759 x 485mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,15 %

nBC 500/500
moc: 8 kW 
wydajność: 80%
wymiary (sxWxg): 576 x 1470 x 719 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,10%

nBC 800/400
moc: 10 kW 
wydajność: 81%
wymiary (sxWxg): 876 x 1470 x 619 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,10%

MilA
moc: 16 kW 
wydajność: 71%
wymiary (sxWxg): 1132 x 1034 x 449 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,26 %

ZUZiA 15 PW
moc: 15 kW 
wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 652 x 846 x 496 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,29%
pojemność wody: 38 l

AMEliA Pf
moc: 21 kW 
wydajność: 75%
wymiary (sxWxg): 750 x 902 x 444 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,22%

frAnEk 12 Pf
moc: 12 kW 
wydajność: 82%
wymiary (sxWxg): 700 x 968 x 476 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,09%

lUCy 14
moc: 14 kW 
wydajność: 81%
wymiary (sxWxg): 854 x 1200,3 x 420 mm 
emisja CO (przy 13% O2): 0,10%

lUCy PW 20
moc: 20 kW 
wydajność: 80%
wymiary (sxWxg): 1001 x 1384 x 407 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,08 %
pojemność wody: 45,5 l

nAdiA 13
moc: 13 kW 
wydajność: 81%
wymiary (sxWxg): 834 x 1331 x 418 mm
emisja CO (przy 13% O2): 0,08%

www.kratki.comwkłaDy kominkowe | KrAtKI wkłady kominkowe

KraTKi | nBC 500KraTKi | luCy 20 PW
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drAgon

nEMo

 Bardzo precyzyjny mechanizm regulujący obieg 
powietrza w komorze spalania we wkładach z serii 
DragOn i neMO (wkłady bezrusztowe).

 zastosowanie radiatorów we wkładach konwekcyj-
nych DragOn - górne i boczne radiatory mają za zadanie 
odebrać temperaturę spalinom i przekazać do przepły-
wającego przez nie powietrza.

 autorska ceramika refrabox – materiał ogniotrwa-
ły stosowany we wkładach unico, o wyjątkowych właści-
wościach mechanicznych, chemicznych i ogniotrwałych,  
w tym m.in. większa zdolność akumulacji ciepła w stosun-
ku do szamotu o 35%, zwiększona trwałość i odporność 
fizyczna (odporność termiczna do 1700ºC), całkowita od-
porność chemiczna.

 Podwójna izolacja paleniska – podczas rozpalania 
pozwala na szybkie osiągnięcie optymalnej temperatury 
w komorze spalania, co zmniejsza zużycie paliwa i zapo-
biega brudzeniu się szyby. 

natomiast podczas wygaszania wysoka temperatura dłu-
żej utrzymuje się w komorze. Dzięki temu drewno może 
się lepiej dopalić i szyba nie zachodzi sadzą.

 niezakłócone, bardzo dobre spalanie o sprawności 
powyżej 85% we wkładach neMO Topeco dzięki podniesio-
nemu płaszczowi wodnemu (brak wody wokół komory spala-
nia). Zwykle problemem górno-wymiennikowych kominków 
wodnych jest tendencja do przegrzewania pomieszczenia,  
w którym są zainstalowane przy jednoczesnym niedogrzewa-
niu wymiennika wodnego. W neMO Topeco jest to wyelimino-
wane gdyż podwójna izolacja komory dostarcza wystarczającą 
ilość energii do zmodyfikowanego wymiennika wodnego.

 Wyjątkową zaletą wkładów serii neMO Topeco, szcze-
gólnie cenioną przez montażystów, jest zdejmowany  
wymiennik wodny. Można go odłączyć od paleniska, co 
bardzo ułatwia transport i montaż wkładu.

Dlaczego unico?

wkłaDy kominkowe na DRewno | uNIcO www.unico-kominki.com

drAgon 4/17 Xl
moc: 4-17 kW 
sprawność: 76%
fasada (sxW): 711 / 510 mm

nEMo 4/20 TopECo
moc: 20 / 8 -16 kW  
sprawność: 87%
fasada (sxW): 711 / 465 mm

nEMo 6Xl TopECo
moc: 15 / 5-10 kW  
sprawność: 87%
fasada (sxW): 750 / 450 mm

nEMo 8 
moc: 12 / 5-10 kW  
sprawność: 76%
fasada (sxW): 419 / 511 mm

nEMo 4B/24 TopECo
moc: 24 / 9 -18 kW  
sprawność: 85%
fasada (sxW): 754+413 / 467 mm

nEMo 2B TopECo
moc: 16 / 5-10 kW  
sprawność: 87%
fasada (sxW): 674+329 / 467 mm

nEMo 6 TopECo
moc: 18 / 4-14 kW  
sprawność: 87%
fasada (sxW): 750 / 377 mm

drAgon 4B Xl
moc: 5-17 kW 
sprawność: 76%
fasada (sxW): 754+413 / 510 mm

drAgon 6
moc: 4-11 kW  
sprawność: 78%
fasada (sxW): 750 / 377 mm

drAgon 8B 
moc: 3-11 kW 
sprawność: 78%
fasada (sxW): 450+450/510 mm

drAgon 8 dUo
moc:  3-12 kW 
sprawność: 78%
fasada (sxW): 416 / 511 mm

drAgon 8r
moc: 3-12 kW 
sprawność: 78%
fasada (sxW): 386 / 476 mm

drAgon X
moc:  4-14 kW 
sprawność: 95%
fasada (sxW): 419 / 511 mm

innowacyjny system 
 dolnego sPalania

nEMo 2 TopECo
moc: 16 / 6-12 kW  
sprawność: 87%
fasada (sxW): 647 / 465 mm

nEMo 4 dUo
moc: 24 / 5-9 kW  
sprawność: 78%
fasada (sxW): 711 / 465 mm

drAgon 2 dUo
moc: 4-12 kW  
sprawność: 78%
fasada (sxW): 647 / 465 mm

wkłady kominkowe

wersja modern
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wkłaDy kominkowe na DRewno | HArK

harK | raD 550/30 lh

harK | raDianTe 600/57 rK eCOPlus

650/57 rh
moc: 7 kW 
sprawność: 78,15%
wymiary (sxWxg): 660 x 1560 x 595 mm
CO2< 0,12%

60 rk ECoPlUs
moc: 7 kW 
sprawność: 83,2%
wymiary (sxWxg): 460 x 1230 x 530 mm
CO2< 0,08%

d 70 v 
fasada płaska + szyber
moc: 9 kW
wydajność: 80.6 %
wymiary (sxWxG): 698 x 638 x 437 mm
waga: 111 Kg

solo

f 70
moc: 10 kW
wydajność: 80,6%
wymiary(sxWxG): 698 x 638 x 456 mm
waga: 137 kg

f 70

www.chazelles.pl wkłaDy kominkowe na DRewno | cHAZeLLes

 redukcja emisji zanieczyszczeń
 bezkonkurencyjna sprawność
 Dostosowanie mocy ogrzewania do potrzeb energetycznych domu
 Zgodność z normami ekologicznymi

HP 700
moc: 10 kw
wydajność: 78%
wymiary (sxwxg): 700 x 787 x 483 mm
waga: 185 kg

HP 800
moc: 14 kw
wydajność 75%
wymiary (sxwxg): 800 x 837 x 503 mm
waga: 205 kg

70 cm 80 cm

HP 530 square
moc: 14 kw
wydajność: 80%
wymiary (sxwxg): 530 x 682 x 447 mm
waga: 135 kg

53 cm

HP   wysoka wyDajnoŚĆ Dla ŚRoDowiska

  Komora spalania wyłożona wermikulitem, który optymalizuje temperaturę 
spalania.  

 Klapa deflektora sterowana automatycznie poprzez otwarcie drzwi: 
pozwala zmniejszyć przepływ spalin oraz zoptymalizować energię.

  Dwupunktowe zamykanie drzwi:dla lepszej szczelności.

  Dwie niezależne regulacje powietrza pierwotnego i wtórnego; 

pozwala to także na łatwe zapalanie i regulację mocy cieplnej.

  Ruchomy ruszt oraz szuflada z popielnikiem.

  Ekskluzywne przyciemnienie szyby z czterech stron.

  System ochronny szyby Glass Protect System© poprzez 

wydmuchiwanie wstępnie podgrzanego powietrza.

  System dopalania spalin.

1

3

4

6

3

7

5

8

ChaZelles | hP 800

550/20/45-66.44h 
moc: 11 kW 
sprawność: 80,6%
wymiary (sxWxg):  755 x 1570 x 650 mm
CO2<0,01%

550/30 lh
moc: 9 kW 
sprawność: 78,7%
wymiary (sxWxg): 545 x 1460 x 770 mm
CO2<0,10%

550/30/60-50.55 h
moc: 9 kW 
sprawność: 78,2%
wymiary (sxWxg): 770 x 1410 x 610 mm
CO2<%

550/30/60-66-29h
moc: 9 kW 
sprawność: 78,2%
wymiary (sxWxg): 755 x 1570 x 480mm
CO2<0,09%

rAdiAnTE 
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wkłaDy kominkowe na DRewno | HItZe

Powietrzne wkłady hitze  to trzy linie produktów, któ-
re wkomponują się w każdą przestrzeń mieszkalną  
i użytkową: linia AlBEro wyróżniająca się lekką i no-
woczesną formą, linia hsT  to idealne rozwiązanie do 
płytkiej zabudowy oraz kasety CUBo dedykowane do 
otwartych palenisk. Każda linia wkładów to paleta mo-
deli różniących się mocą grzewczą i sposobem otwie-
rania drzwi.

linia AlBEro wyposażona jest w dolot powietrza  
z regulowaną przepustnicą  oraz stopy pozwalające 
na  optymalne wypoziomowanie. Wnętrze kominków 
wyłożone jest wkładem ceramicznym, akumulującym 
ciepło w komorze spalania, odpornym na temperatu-
rę do 1000°C. Funkcja kurtyny powietrznej ogranicza 
osadzanie sadzy na szybie, a system dopalania spalin 
redukuje emisję szkodliwych substancji do środowiska 
oraz zwiększa oszczędność opału. rama drzwi wyko-
nana jest z profilu o podwyższonej sztywności gwaran-
tującego szczelność i wytrzymałość drzwi.

nowa linia wkładów powietrznych hsT wyróżnia 
się niewielką głębokością pozwalającą na dopasowa-
nie do płytkiej zabudowy. Kominki standardowo wy-
posażone są w system czystej szyby, palenisko bez-
rusztowe wyłożone akubetem, podwójną regulację 
wysokości (płynną i skokową) oraz żeliwny czopuch 
dający możliwość odprowadzania spalin w dowol-
nym kierunku. Zintegrowana czterostopniowa prze-
pustnica reguluje przepływ powietrza pierwotnego  
i wtórnego.

ekonomiczna i ekologiczna linia wkładów z płasz-
czem wodnym AlBEro AQUAsysTEM może praco-
wać samodzielnie w układzie otwartym oraz współpra-
cować w układzie zamkniętym z innymi urządzeniami 
grzewczymi, np. kotłami gazowymi, olejowymi, pom-
pami ciepła, układami solarnymi i fotowoltaicznymi. 
Płaszcz wodny znajduje się nad komorą spalania. 

Kominki marki hiTZe posiadają międzynarodowe cer-
tyfikaty potwierdzające ich parametry techniczne, bez-
pieczeństwo użytkowania oraz wysoką jakość.

HsT 68x43.S

alBEro al11 S.H alaqS 59x43.lg

linia alBero

HsT 54x39.S

alBEro al19 rg.H
moc nominalna: 19kW
sprawność cieplna: 81,6%
wymiary: 1324 x 1124 x 600 mm

moc nominalna: 11kW
sprawność cieplna: 83%
wymiary: 1049 x 687 x 462 mm

alaqS 68x43.S

wkłady kominkowe

hiTZe | hsT 54x39.s

linia HSt linia alBero aquaSyStem

moc nominalna: 5,9 kW
sprawność cieplna: 75,7%
wymiary: 1273 x 656 x 330 mm

moc nominalna: 9,3 kW
sprawność cieplna: 78,3%
wymiary: 1313 x 791 x 330 mm

moc nominalna: 17 kW
moc obiegu wodnego: 7,2 kW
sprawność cieplna: 84 %
wymiary: 1330 x 765 x 444 mm

hiTZe | al19 rg.h

moc nominalna: 13,5 kW
moc obiegu wodnego: 5,5 kW
sprawność cieplna: 85,5 %
wymiary: 1330 x 814 x 600 mm

Kominki marki hiTZe to polskie wkłady wykonane z wysokiej jakości stali kotłowej przezna-
czonej do pracy w podwyższonej temperaturze. Komora spalania wyłożona jest akubetem  
z własnej odlewni okładzin ceramicznych. Bogata oferta produktowa charakteryzuje się zróżni-
cowaną mocą grzewczą, niską emisją spalin oraz nowoczesnym designem.

www.hitze.pl

hiTZe | al9 s.hhiTZe | al 120x43g.h 
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czarna ekologiczna 
bezwonna farba 

EKOLOGIA
Wkłady VARM podczas produkcji pokrywane są  
ekologiczną, bezwonną farbą SENOTHERM UHT-HYDRO. 
Utwardzenie jej następuje w pokojowej temperaturze. 
Powierzchnia powłoki jest wyjątkowo twarda i trwała.  
Farba Senotherm jest wolna od wszelkiego rodzaju dymu
i zapachów przy pierwszym użyciu.

PRzeszklenie wkłaDów kominkowych VaRm

stalowo - szamotowe wkłady komin-
kowe na drewno VarM to idealne 
rozwiązanie dla osób poszukujących 
oprócz nowoczesnego wyglądu, rów-
nież trwałego i wydajnego wkładu. 

W ofercie znajdują się modele posiadające: 
fasadę płaską, wkłady przeszklone 
obustronnie (vis a vis), wkłady narożne, 
panoramiczne, pryzmatyczne lub z boczną 
szybą (lewą lub prawą) o szerokiej gamie 
wymiarów zewnętrznych, co pozwala na 
indywidualny wybór kominka, z możliwością 
otwierania drzwiczek do boku bądź do góry.

www.varm.com.pl

panoramiczne pryzmatycznepłaskie 
podnoszone do góry

narożne
podnoszone do górynarożnepłaskie vis a vis trzy szybypłaskie 

z boczną szybą 

wkłaDy kominkowe na DRewno | VArM

VarM F

możliwość wyboru wnętrza wkładu

regulacja 
dopływu powietrza

opcja 
kolor czarny

standard
inox

system  
zimnej rączki

opcja
kolor czarny

standard
inox

wkłady z dgP
opcja

opcja
cegła szamotowa o grubości 5 cm

brązowybiały czarny

pojedyncza
z czarnym lub białym 

nadrukiem

podwójna
z czarnym lub białym  

nadrukiem

wkład z szybą nowoczesnąopcja

naturalny
opcja opcja

obniżone palenisko
do zabudowy 
portalowej 

opcja

* wybrane modele

wkład w formie kasety

opcja

moc o ok. 40% niższa od wkładu 
standardowego, idealne rozwiązanie do 

domów niskoenergetycznych

nakładka wodna
opcja

wymiennik ciepła
opcja

standard
inox

listwa przy szybie
nowoczesnej

opcja 
kolor czarny

• wyłożenie czarny 
szamot

• czarna klamka
• szyba nowoczesna 

z czarną ramką

 opcja all in black

VarM Fn| realiZaCJa TiM KOMinKi

wkłady kominkowe
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vArM f l/P
moc: 10 - 16 kW  
szyba lewa lub prawa

faSaDa płaska

vArM f l/P 330 s
moc: 10 - 16 kW
fasada prosta wraz z boczna szybą lewą lub 
prawą bez szprosu

vArM f + v  
moc: 10 - 16 kW 
przeszklenie vis a vis

vArM f 
moc: 9 - 13 kW 
fasada pionowa

vArM f
moc: 10 - 16 kW

VarM FH  
moc: 10 - 16 kW 
drzwiczki podnoszone do góry

faSaDa z 3 szybami

vArM f lP
moc: 13-16 kW

vArM fv l/P
moc: 13-16 kW
(vis a vis + boczne szyby)

vArM fh l/P 380 s
moc: 10 -12 kW 
fasada prosta wraz z boczna szybą lewą lub 
prawą

szerokości  fasad:

od 450 mm do 1300 mm
wysokości fasad:

420 - 660 mm

wkłady Varm
W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo do wyboru 23 
podstawowe modele o szerokiej 
gamie wymiarów zewnętrznych, 
co daje nieograniczone możliwości 
indywidualnego wyboru kominka . . .

faSaDa narożna

vArM Ch 
moc: 7 kW
narożny
wyłożenie szamot brązowy

www.varm.com.pl

linia wKłaDów uniFlam evo to oferta,  
która trafia w oczekiwania najbardziej wymagają-
cych klientów. Zaawansowana technologia, estety-
ka wykonania i dbałość o każdy szczegół sprawiają, 
że opracowane przez nas wkłady to wydajne i nie-
zawodne paleniska kominkowe.
szeroki wybór wkładów o zróżnicowanej mocy  
grzewczej od 10 do 18 kW pozwala wybrać urządze-
nie odpowiadające potrzebom każdego użytkownika. 
Wkłady Uniflam Evo wyposażone są w trzy rodzaje 
przeszkleń: proste, boczne oraz podnoszone. Bocz-
ne przeszklenie występuje w wariancie z szybami 
łączonymi lub szybą giętą (wersja gs).

W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika we 
wkładach zastosowano szereg funkcjonalnych rozwią-
zań. Wyprodukowane zostały z wysokiej jakości stali, 
żeliwa oraz szamotu. specjalny układ trzech wermikuli-
towych deflektorów wydłuża drogę spalin do przewodu 
kominowego, dzięki czemu oddają one dodatkowe ciepło 
zwiększając sprawność urządzenia. stalowe wymienniki 
powiększają powierzchnię oddawania ciepła. Komora 
paleniska wyłożona jest wysokiej jakości szamotem co 
znacznie przedłuża utrzymywanie wysokiej temperatury. 
system spalania wtórnego, czyli dopalania gazów i pyłów, 
zachodzi dzięki wdmuchiwaniu do paleniska powietrza 
przez otwory w tylnej ściance. Proces ten zapewnia całko-
wite spalanie, zwiększa sprawność wkładu oraz ogranicza 
emisję zanieczyszczeń.

Wkłady uniflam evo przystosowane są do domów ener-
gooszczędnych wyposażonych w wentylację z odzyskiem 
ciepła. Blaszany dystrybutor gorącego powietrza ułatwia 
przyłączenie wkładu do systemu kanałów rozprowa-
dzających ciepłe powietrze. Wkład pozwala na sprawne  
i oszczędne ogrzewanie domu. Wyposażony jest w do-
prowadzenie powietrza bezpośrednio z zewnątrz. Kró-
cieć wlotu powietrza średnicy 125 mm znajduje się pod 
paleniskiem. ilość powietrza dostarczanego do procesu 
spalania regulowana jest za pomocą gałki znajdującej się 
w dolnej części fasady, co jest bardzo wygodnym rozwią-
zaniem. Powietrze pobierane jest bezpośrednio z wlotu  
i dostarczane pod ruszt oraz na szybę, tworząc kurtynę po-
wietrzną zapobiegającą nadmiernemu brudzeniu się szyby. 
Duża szyba z czarnym zdobieniem zapewnia idealną wi-
zję ognia i nadaje nowoczesny styl. Klamka oraz uchwyt 
regulacji powietrza wykonane ze stali nierdzewnej uzupeł-
niają całość tworząc unikalną stylistykę palenisk uniflam 
evo. Pojemny popielnik, żeliwny ruszt oraz sprawnie dzia-
łający system nadmuchu powietrza na szybę sprawiają, że 
konserwacja kominka jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu. 
Wkłady wyposażone są także w ogranicznik drewna zapo-
biegający osunięciu się polan drewna na szybę.

Wkłady kominkowe Uniflam Evo spełniają wymogi eu-
ropejskiej normy en 13229 dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, a także re-
strykcyjnej niemieckiej normy BimschV. Objęte są 5-let-
nim okresem gwarancyjnym. Do urządzeń dołączona jest 
instrukcja montażu oraz użytkowania.|

www.galeriakominkow.pl

wkłaDy kominkowe na DRewno | uNIFLAM eVO

wkład kominkowy
uniFlam evo

wkład kominkowy
uniFlam evo
drzwi podnoszone

wkład kominkowy
uniFlam evo
boczna szyba

wkłady kominkowe
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www.lechma.com.plwkłaDy kominkowe na DRewno | LecHMA

Pl 1400 DragOn DuO PP 435 lOWer 

Pl 290 ModErn
moc: 19,5 kW  
sprawność: 82,6%
wymiary (sxW): 715 x 550 front mm

PP 550 sliM
moc: 6,5 kW 
sprawność: 71,55%
wymiary (sxWxg): 515 x 930 x 515 mm

Pl 210 ECo sP giloTynA
moc: 14 kW / 19 kW  
sprawność: 75,2%
wymiary (sxWxg): 1170 x 596 x 695 mm

Pl 190 sTAndArd lUX Uo/UZ
moc: 12 / 15 / 19 kW  
sprawność: do 75%
wymiary (sxWxg): 695 x 850 x 510 mm

PP 435 loWEr
moc: 9,5 kW
sprawność: 72%
wymiary (sxWxg): 675 x 705 x 470 mm

PP190 kornEr PAnorAMA
moc: 8 kW  
sprawność: 67 %
wymiary (sxWxg): 714 x 720 x 635 mm

Pl 500 grEEn Xl sB
moc: 15 kW  
sprawność: 84%
wymiary (sxWxg): 730 x 1405 x 490 mm

Pl 600 PrEsigE l
moc: 15 kW  
sprawność: 88%
wymiary (sxWxg): 845 x 1300 x 490 mm

Pl 600 PrEsigE dUo
moc: 17,4 kW  
sprawność: 83,2 %
wymiary (sxWxg): 845 x 1255 x 680 mm

Pl 1400 drAgon dUo 
kominek na zamówienie

Pl 500 grEEn sP
moc: 13,5 kW  
sprawność: 80%
wymiary (sxWxg): 700 x 1025 x 490 mm

Pl 400 flAT Xl giloTynA
moc: 16,5 kW  
sprawność: 78,6%
wymiary (sxWxg): 1090 x 1810 x 500 mm

wkłady kominkowe



Tak możemy scharakteryzować 
duńską odmianę stylu skandynaw-
skiego. Pomimo, iż fundamentalną 
cechą tego nurtu jest funkcjonal-
ność, Duńczycy zwracają wielką 
uwagę na szczegóły i detale doda-
jące wnętrzu szlachetności i wyrafi-
nowania. 

Być MożE WłAśniE dlATEgo TAk 
CEniMy dUńskiE PiECE Morso, 
kTórE sTAnoWią kWinTEsEnCję 
sTylU skAndynAWskiEgo.

Piece wolnostojące stanowią ide-
alne dopełnienie mieszkań urzą-
dzonych w stylu skandynawskim. 
ich proste kształty, funkcjonalność, 
praktyczność, wykorzystanie na-
turalnych surowców do ogrzania 
mieszkań idealnie wpasowują się  
w wymagania tego nurtu.

W sKaNDyNaWsKiM sTylu
rODZinne WieCZOry W BlasKu Ognia 

MOrsO 6148

nutka 
romantyZmu .

powiew 
łagoDności.

subtelność.

MOrsO 3112

Piece wolnostojące zajmują niewiele miej-
sca, są proste w obsłudze i nie wymagają 
dużego przekroju komina.
Z tego rodzaju urządzenia nie rozprowadzi-
my powietrza za pomocą systemu DgP lecz 
doskonale nadaje się do ogrzewania po-
mieszczenia, w którym został zainstalowany.

Pomieszczenia znajdujące się w bezpośred-
nim sąsiedztwie, będą ogrzewane przy wy-
korzystaniu cyrkulacji powietrza w domu. 
największą temperaturę uzyskamy w bezpo-
średnim sąsiedztwie zainstalowanego piecyka.

są świetną alternatywą dla osób, które 
nie dysponują jednorazowo dużą ilością 
gotówki lub nie chcą przeznaczyć na komi-
nek zbyt dużej ilości miejsca, a jednocześnie 
chcą mieć w domu porządne i trwałe urzą-
dzenie grzewcze.

MOrsO 2B claSSic

MOrsO 7393

MOrsO 1418

MOrsO 1446

6160

PieCe WOlnOsTOJąCe

PieCe WOlnOsTOJąCe

PieCe WOlnOsTOJąCe



MOrsO 7448

MOrsO 1416
konwekcyjny
moc: 3-5 kW
(sxWxg): 435x715x360 mm
waga 70 kg

MOrsO 1442
konwekcyjny
moc: 3-5 kW
(sxWxg): 435x715x345 mm
waga 80 kg

MOrsO 1446
konwekcyjny
moc: 2-5 kW
(sxWxg): 425x715x395 mm
waga 70 kg

MOrsO 1452
konwekcyjny
moc: 5 kW
(sxWxg): 515x785x372 mm 
waga 155 kg

MOrsO 1630
konwekcyjny
moc: 10,6 kW
(sxWxg): 664 x 795 x 522 
mm
waga 135 kg

liNia classic

MOrsO 1126
konwekcyjny
moc: 5-10 kW
(sxWxg): 570x860x463 mm
waga 140 kg

MOrsO 1412
konwekcyjny 
moc: 3-5 kW
(sxWxg): 388x703x368 mm
waga 70 kg

MOrsO 2B 
konwekcyjny 
moc: 6 kW
(sxWxg): 525x1016x423 mm
waga 209 kg

MOrsO 2B classic
konwekcyjny 
moc: 6 kW
(sxWxg): 525x1016x423 mm
waga 209 kg

MOrsO 1448
konwekcyjny
moc: 2-5 kW
(sxWxg): 425x715x395 mm
waga 70 kg

MOrsO 8243

6362

10 lat gwarancji

łatwo wymienne elementy

prosty i ponadczasowy wygląd 

podwójny system dopalania spalin

podwójny system czystej szyby 
(kurtyna powietrzna)

każdy piec można podączyć  
od góry lub z tyłu pieca

wysoka wydajność (ok. 80 %)

doprowadzenie powietrza  
z zewnątrz do spalania

Design pieców Morso to jedno.
Kolejną ich zaletą jest wysokiej 
klasy żeliwo z jakiego są wykony-
wane, restrykcyjne normy eko-
logiczne jakie spełniają i ciepło, 
które dają.

żeliWne PieCe
ze 160 letnią tradycją

Firma Morsø ma ponad 160 let-
nie doświadczenie w produkcji 
pieców, pracy z żeliwem i proce-
sami spalania co czyni go jednym  
z najlepszych specjalistów w bran-
ży kominkowej. Design pieców 
Morsø jest prosty i ponadczaso-
wy. W ofercie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Bogata gama modeli 
stanowi przekrój form od pieców 
tradycyjnych, po nowoczesne.

www.morso.pl

MOrsO 2110
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxg): 570x705x490 mm
waga 120 kg

MOrsO 2140
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxg): 570x805x490 mm
waga 120 kg

MOrsO 3142
konwekcyjny
moc: 5 kW
(sxWxg): 514x739x550 mm
waga 113 kg

MOrsO 7140
radiacyjny
moc: 5,4 kW
(sxWxg): 575x670x470 mm
waga 140 kg

liNia sTaloWa

MOrsO S10-40
konwekcyjny 
moc: 3-7 kW 
(sxWxg): 362x980x456 mm
waga 98 kg

Morso S11-43
konwekcyjny 
moc: 2-5 kW
(sxWxg): 368x773x343 mm
waga 70 kg

Morso S10-45 
konwekcyjny | sandstone 
moc: 3-7 kW
(sxWxg): 456x980x362 mm
waga 155 kg

MOrsO S12-43
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 3-7 kW
(sxWxg): 461x1040x329 mm
waga 70 kg

Morso S11-90
konwekcyjny 
moc:4 kW
(sxWxg): 368x883x332 mm
waga 73 kg

MOrsO 7110
radiacyjny
moc: 5,4 kW
(sxWxg): 575x670x470 mm
waga 140 kg

piece wolnostojące | NA DreWNOpiece wolnostojące | na drewno
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MOrsO 5443
konwekcyjny 
moc: 3-7 kW
(sxWxG): 459 x 985 x 438 mm
waga 190 kg

MOrsO 5448
konwekcyjny
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 486x1066x415 mm
waga 156 kg

MOrsO 6140
konwekcyjny
moc: 3-6 kW
(sxWxG): 451 x 753 x 386 mm
waga 100 kg

MOrsO 6141
konwekcyjny
moc: 3-6 kW
(sxWxG): 451 x 850 x 386 mm
waga 70 kg

liNia MoDErN

MOrsO 6143
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451 x 950 x 386 mm
waga 108 kg

MOrsO 6190
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451x1103x386 mm
waga 118 kg

MOrsO 6643
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 380x500x360 mm
waga 130 kg

MOrsO 6843
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451 x 950x 386 mm
waga 120 kg

MOrsO 6143
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 6 kW
(sxWxG): 451x950x386 mm
waga 100 kg

MOrsO 6148
konwekcyjny
moc: 3-6 kW
(sxWxG): 451x950x386 mm
waga 111 kg

MOrsO 6150
konwekcyjny | soapstone
moc: 6 kW
(sxWxG): 525x1016x423 mm
waga 209 kg

MOrsO 7340
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 377 x 440 x 377 mm
waga 105 kg

MOrsO 7343
konwekcyjny 
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 996 x 377 mm
waga 108 kg

MOrsO 7342 
konwekcyjny | z szufladą
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 997 x 377 mm
waga 116 kg

MOrsO 7440
konwekcyjny 
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 896 x 377 mm
waga 105 kg

MOrsO 7343 
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 996 x 377 mm
waga 109 kg

MOrsO 7348
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 997 x 377 mm
waga 110 kg

MOrsO 7349
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 997 x 377 mm
waga 110 kg

MOrsO 7393
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 504 x 1118 x 435 mm
waga 114 kg

MOrsO 7442
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440 x 997 x 377 mm
waga 116 kg

piece wolnostojące | na drewno

MOrsO 7448
konwekcyjny 
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x996x377 mm
waga 110 kg

MOrsO 7642
konwekcyjny 
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 461x950x461 mm
waga 156 kg

Morso 7648
konwekcyjny
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 461 x 1012 x 461 
mm
waga 136 kg

Morso 7644
konwekcyjny
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 461x1035x461 mm
waga 158 kg

Morso 7650
konwekcyjny
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 461x972x455 mm
waga 165 kg

MOrsO 7690
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 461x1150x461 mm
waga 145 kg

MOrsO 7840
konwekcyjny
moc: 7,3 kW
(sxWxG): 504x1032x435 mm
waga 146 kg

MOrsO 7848
konwekcyjny  
moc: 7,3 kW
(sxWxG): 1012x641x641 mm
waga 190 kg

MOrsO 7843
konwekcyjny | z drewutnią 
moc: 7,3 kW 
(sxWxG): 504x1157x435 mm
waga  179 kg

MOrsO 7890
konwekcyjny 
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 1157x504x435 mm
waga 163kg

MOrsO 7940
konwekcyjny 
moc: 3-8 kW
(sxWxG): 1032x504x435 mm
waga 152 kg

MOrsO 7890 
konwekcyjny | z drewutnią
 moc: 6,2 kW
(sxWxG): 1157x504x435 mm
waga 163kg

MOrsO 7443
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x997x377 mm
waga 116 kg

MOrsO 7449
konwekcyjny 
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 504x1112x435 mm
waga 112 kg

MOrsO 7493
konwekcyjny 
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x996x377 mm
waga 110 kg

MOrsO 7943
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 3-8 kW
(sxWxG): 504x1157x435 mm
waga 162 kg

MOrsO 7990
konwekcyjny 
moc: 3-8 kW
(sxWxG): 504x1357x435 mm
waga 181 kg

MOrsO 7990 
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 3-8 kW
(sxWxG): 504x1357x435 mm
waga 181 kg

MOrsO 7943
konwekcyjny 
moc: 3-8 kW
(sxWxG): 1157x504x435 mm
waga 167 kg

MOrsO 7443
konwekcyjny z drewutnią
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x997x377 mm
waga 116 kg

piece wolnostojące | NA DreWNO



moc: 5.5-11 kW 
wydajność: 90.06%

wymiary (sxWxg): 620 x 1070 x 560 mm
waga:  207 kg

moc: 5.5-11 kW 
wydajność: 93 %

wymiary (sxWxg): 490 x 1170 x 540 mm
waga:  210 kg

6766

MOrsO 6170
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451x630x403 mm
waga 105 kg

MOrsO 7370 
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440x696x407 mm
waga 110 kg

MOrsO 8142
konwekcyjny
moc: 6,5 kW
(sxWxg): 530x1031x450 mm
waga 156 kg

MOrsO 8148
konwekcyjny
moc: 3,5 kW
(sxWxg): 530x1119x450 mm
waga 178 kg

MOrsO 8150 
konwekcyjny | soapstone
moc: 6,5 kW
(sxWxg): 486x1135,7x415 mm
waga 156 kg

MOrsO 8190
konwekcyjny
moc: 3-8 kW
(sxWxg): 530x1184x450 mm
waga 156 kg

NaściENNE

MOrsO 8243 
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 6,2 kW
(sxWxG): 447x1164x433 mm
waga 156 kg

MOrsO 8229 
konwekcyjny | z piekarnikiem
moc: 6,3 kW
(sxWxG): 530x1483x450 mm
waga 172kg

MOrsO 8842
konwekcyjny | z drewutnią
moc: 6,3 kW
(sxWxG): 530x1031x450 mm
waga 200 kg

MOrsO 8843
konwekcyjny |  z szufladą
moc: 6,5 kW
(sxWxG): 530x1045x450 mm
waga 191 kg

MOrsO 8848
konwekcyjny  
moc: 6,3 kW
(sxWxG): 530x1131x450 mm
waga 188 kg

MOrsO 8140
konwekcyjny 
moc: 6,3 kW
(sxWxg): 530x869x450 mm
waga 156 kg

MOrsO 6870
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451x630x403 mm
waga 105 kg

MOrsO 7470 
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxG): 440x696x407 mm
waga 108 kg

MOrsO 8170
konwekcyjny
moc: 6,5 kW
(sxWxg): 530x1042x450 mm
waga 156 kg

MOrsO S10-70
konwekcyjny
moc: 5 kW
(sxWxg): 456x735x409 mm
waga 84 kg

MOrsO 7870 
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x696x407 mm
waga 108 kg

MOrsO 7970 
konwekcyjny
moc: 4,3 kW
(sxWxg): 440x696x407 mm
waga 108 kg

MOrsO 6670
konwekcyjny
moc: 6 kW
(sxWxG): 451x630x403 mm
waga 105 kg

piece wolnostojące | na drewno
PieCe WOlnOsTOJąCe nA PEllET

niepozorne i niedoceniane, powoli 
jednak zyskujące rzesze swych 
sympatyków.
Poprzez spalanie pelletu wytwarza-
ją ciepłe powietrze, które dzięki 
wbudowanym wentylatorom i sys-
temowi gorącego powietrza jest 
rozprowadzane do pomieszczeń. 

PiECE nA PEllET są idealnym rozwiązaniem 
do biur, pracowni, domków letniskowych. 
W przeciwieństwie do zwykłej „kozy” nie wy-
magają one nieustannego dokładania do 
paleniska i pilnowania. Tym samym przy mi-
nimalnym nakładzie pracy możemy w pełni 
rozkoszować się ciepłem i blaskiem płomieni.

c i e p ł o ,  k t ó r e  m o ż e s Z
Z a p r o g r a m o wa ć

eDilKaMin | nea BianCa

eDilKaMin | Funny grigia

eDilKaMin | BlaDe CeraMiCa

moc: 3.5-12 kW 
wydajność: 90,4 %

wymiary (sxWxg): 980 x 1130 x 345 mm
waga: 190 kg



ChAZEllEs | AlMA
moc: 10 kW 
wydajność: 85 %
wymiary (sxWxg): 630 x 1161 x 622 mm
waga: 165 kg

ChAZEllEs | AndrEA 
moc: 10 kW 
wydajność: 85 %
wymiary (sxWxg): 617 x 1161 x 622 mm
waga: 165 kg

ChAZEllEs | AliZEE 

moc: 13 kW
wydajność: 83%
wymiary (sxWxg): 617 x 1161 x 622 mm
waga: 165 kg

ChAZEllEs | T-BiCE
moc: 10 kW
wydajność: 85%
wymiary (sxWxg): 586 x 1042 x 541 mm
waga: 92 kg

1. zasobnik na pellet

2. automatyczny podajnik ze stali (śruba)

3. wermikulit

4. Żeliwny pojemnik

5. wlot powietrza do spalania

6. wylot powietrza wtórnego

7. wyjście dymu z paleniska

8. wyjście dymu do przewodu spalinowego

9. wyjście ciepłego powietrza

10. sonda do badania temperatury

11. Powierzchnia oddymiania

12. Układ elektroniczny z mikroprocesorem umożliwiający zarządzanie 

zdalne przy pomocy pilota lub ręcznie

13. Pilot zdalnego sterowania z czujnikiem temperatury

14. zawór zwrotny

9
14
1
7
2
3

10

5
4

11

8

12
6

13

7

BUdoWA PiECA nA PEllET | ChAZEllEs

moc: 5,6/18 kW
wydajność: 91,9%
wymiary (sXGXW) 680 x 1150 x 600 mm
waga: 325 kg 
pojemność wodna 28 l

eDilKaMin | anDe
ChAZEllEs | EllAnCE ii 
moc: 8 kW 
wydajność: 90 %
wymiary (sxWxg): 574 x 1131 x 541mm
waga: 118 kg

ChAZEllEs | TETrA
moc: 10 kW 
wydajność: 90 %
wymiary (sxWxg): 485 x 1090 x 485 mm
waga: 107 Kg

Morso | P30
moc: 7 kW 
wydajność : 88 %
wymiary (sxWxg): 439 x 748 x 561,5 mm
waga: 105 Kg

Morso | P50
moc: 6,8 kW 
wydajność : 88 %
wymiary (sxWxg): 520 x 907 x 641,5 mm
waga: 123 Kg

Morso | P51
moc: 6,8 kW 
wydajność: 88 %
wymiary (sxWxg): 520 x 907 x 501 mm
waga: 165 Kg

Morso | P31
moc: 7 kW
wydajność: 88 %
wymiary (sxWxg): 439 x 748 x 457 mm
waga: 105 Kg

ChAZEllEs | EllAnCE ii 
moc: 12 kW 
wydajność: 88,5 %
wymiary (sxWxg): 530 x 1035 x 540 mm
waga: 125 kg

ChAZEllEs | CoMPACT ii 10 C
moc: 9 kW 
wydajność: 88 %
wymiary (sxWxg): 1000 x 1005 x 280 mm
waga: 120 kg

ChAZEllEs | AngElinA
moc: 6,5 kW 
wydajność: 87,5 %
wymiary (sxWxg): 613 x 1155 x 548 mm
waga: 184 kg

ChAZEllEs | ToWEr 
moc: 6 kW 
wydajność: 85 %
wymiary (sxWxg): 617 x 1161 x 622 mm
waga: 165 kg

ChAZEllEs | AsTrid 
moc: 6,5 kW
wydajność: 87,5 %
wymiary (sxWxg): 613 x 1155 x 548 mm
waga: 165 kg

ChAZEllEs | AghATA
moc: 10 kW
wydajność: 85%
wymiary (sxWxg): 613 x 1155 x 548 mm
waga: 165 kg

moc: 5.5-11 kW 
wydajność: 94,1 %

wymiary (sxWxg): 900 x 1210 x 260 mm
waga:  217 kg

6968

 eKonomiczne
jeden kilogram pelletu kosztuje zaledwie 80 groszy

 łatwe w oBSłuDze 
pilot i proste oprogramowanie pozwolą nam dostosować 
jego pracę do swoich potrzeb

 wyDajne
zasobnik na pellet umożliwia kilka dni pracy

 eKologiczne przyjazne dla środowiska

 eStetyczne nowoczesny i ekskluzywny wygląd 
doda pomieszczeniu niepomieszczeniu charakteru.

 BezPieczne korpus wkładu nie nagrzewa się.

JaKie są PieCe na PelleT?

piece wolnostojące | na pellet

eDilKaMin | Tiny CeraMiCa BianCa

piece wolnostojące | NA PeLLet
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71reklama

razem z granPa StworzySz właSne Kulinarne 
KróleStwo w KucHni, w Domu, w ogroDzie.

KOMinKi gaZOWe

nowoczesna 
technologia i Design

W naszej ofercie znajdą Państwo wkłady gazowe  
z zamkniętą i otwartą komorą spalania, a także 
duży wachlarz palników pod indywidualną zabu-
dowę do zaaranżowania kominków otwartych.

KoMiNEK GazoWy nie wymaga rozpalania, dokła-
dania drewna i kontrolowania jego ilości w celu pod-
trzymania ognia oraz zapewnienia odpowiedniego 
poziomu ciepła w pomieszczeniu. 

stanowi rozwiązanie idealne do apartamentów, re-
stauracji, czy hoteli, gdzie komfort użytkowania jest 
najważniejszy.

Kominek gazowy daje możliwość ciągłej pracy, przy 
minimalnym poziomie obsługi, pozwalając także na 
zarządzanie instalacją grzewczą w pomieszczeniu 
przy pomocy urządzeń zdalnej obsługi.

ul. 22 lipca 62, 32-540 trzebinia | +48 604 666 661 | biuro@granpa.pl | www.granpa.pl

DreaMFire 160 lUsTro | realiZaCJa TiM KOMinKi



DreaMFire 16o

DreaMFire sQuare
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OTWarTe KOMinKi gaZOWe
Dzięki szerokiej gamie palników gazowych, możesz 
zaaranżować kominek gazowy w istniejącym tradycyj-
nym palenisku. Masz do wyboru bogatą gamę: paneli 
gazowych, realistycznie wyglądających polan ceramicz-
nych oraz innych elementów dekoracyjnych takich jak: 
węgiel, szyszki czy kamienie.

palniki gazowe

polana ceramiczne

VerO Design| KOMineK OTWarTy 

VerO Design| KOMineK OTWarTy DreaMFire| KOMineK OTWarTy 

DreaMFire 120 lP | realiZaCJa TiM KOMinKi

DreaMFire 120 P | realiZaCJa TiM KOMinKi

kominki gazowe



7574

 BezPieczeńStwo 
 BezoBSługowość
 czyStość użytKowania
 niewielKie rozmiary
 łatwość montażu

zalety KominKów gazowycH

kominki gazowe

VerO Design | realiZaCJa TiM KOMinKi

DreaMFire 120l | realiZaCJa TiMKOMinKi VerO Design | 4 sZyBy 

DreaMFire 160 | sZyBa lusTrO

www.hitze.pl BiOKOMinKi

alternatywa 
Dla traDycyjnego kominka

hiTZe | BiosTolik rUllo hiTZe | BiosTolik PiATTo

hiTZe | BiosTolik ignis

hiTZe | BiokoMinEk AMBiEnThiTZe | BioPoChodniA BP 01

BioKomineK to doskonała alternatywa dla 
tradycyjnego kominka. Łatwość montażu i ob-
sługi oraz klasyczny design dają nieograniczo-
ne możliwości aranżacyjne.

Doskonale sprawdzają się w mieszkaniach, 
biurach, sPa, hotelach i innych miejscach,  
w których chcemy cieszyć się wizją żywego 
ognia, a nie jest to możliwe ze względów tech-
nicznych.

BioStoliKi Hitze
produkowane są w trzech liniach stylistycznych: 

okrągłe - ruLLo, wysokie i smukłe - IgNIS  
oraz prostokątne - PIAtto. |



krATki.Pl | golf

 model wolnostojący

PoDział BioKominKów  
ze względu na użytkowanie i formę 

WolnosTojąCE

model naścienny

nAśCiEnnE

element stołu

 MEBlE Z ogniEM

krATki.Pl | krZAk

 WBUdoWAnE W oTWór śCiEnny

model wbudowany 

kRaTki.Pl | 
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ZAlETy BiokoMinkóW

BraK wymagań DotyczącycH Komina
Dzięki zastosowaniu ekologicznego paliwa bio-
kominki nie potrzebują systemu kominowego do 
wydalania spalin.

BezDymność i Bezwonność 
Możliwa dzięki paliwu bioetalonowemu, które nie 
wydziela przykrych zapachów, a spalając się nie 
wytwarza dymu ani spalin.

różnoroDność Form i rozwiązań 
Brak ograniczeń przestrzennych biokominków, 
dowolna aranżacja połączona z mnogością 
kształtów i rozwiązań, tym samym możemy je po-
stawić dosłownie wszędzie.

ProSta oBSługa
Musimy jedynie pamiętać o uzupełnianiu płynu.

generacja SPorej ilości ciePła
Biokominek jest wstanie wygenerować ciepło  
w granicach od 1,5 do 4 KW, podczas gdy  
kaloryfer żeliwny oddaje nam ok. 1,3 KW,  
a przeciętny wkład kominkowy ok. 10 -12 KW.

łatwość montażu
Możemy je umieścić na stole, przytwierdzić do 
ściany, bądź przestawiać z miejsce na miejsce.

oryginalność
Pozwoli on nadać nam pomieszczeniu niepowta-
rzalny klimat.

Jednak jak każdy medal ma dwie strony, tak 
i biokominek nie jest bez wad. 
Niestety, rozpalonego wcześniej ognia nie 
możemy zostawiać samego, a sam kominek 
nie może stanowić głównego źródła ciepła,  
a jedynie być jego uzupełnieniem.

biokominki

krATki.Pl | MisA krATki.Pl | PAPA

KraTKi.Pl | jUliET

MCJ |  dElTA  

MCJ | Torino  MCJ | fAro  

kominki 
elekTryCzne

kominki do zabudowy

kominki wolnostojącekominki ścienne

wkłady kominkowe
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właściwy PrzeKrój i wySoKość Komina

Właściwy przekrój i wysokość komina jest uzależniony od 
wielu czynników, np. wydajności i mocy wkładu, wysokości 
efektywnej komina, rodzaju ocieplenia itd.

ZaKłaDa się, że JesT TO: 

 dla kominów okrągłych - min. 255 cm² - rura Ø 18 cm 
lub większa, najczęściej wystarczająca jest rura o śr. 20 cm. 

 dla kominów o przekroju kwadratowym lub prosto-
kątnym - min. 325 cm² (np. 18 x 18,  28 x 14 lub 20 x 20 cm), 
najlepiej o kształcie zbliżonym do kwadratu

 dla pieców wolnostojących - rura o Ø 15 /16 cm

PrzewóD Kominowy

Przewód kominowy musi być prowadzony pionowo. Dopuszczal-
ne odchylenie od pionu to 30° (w wyjątkowych przypadkach do 
45°), na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Do jednego przewodu spali-
nowego można podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze. 

efektywna wysokość komina powinna wynosić conajmniej 4,5 m.
Przewód kominowy musi być tak wykonany, aby tworzył odpowiedni 
ciąg, który umożliwi prawidłowe odprowadzanie spalin. 
Prawidłowy komin musi być wyprowadzony ponad dach na wy-
sokość zabezpieczającą go przed zakłóceniami ciągu, np. dla da-
chu o kącie pochylenia połaci <12°, komin musi być wyższy o 0,6 m 
od poziomu kalenicy, a przy dachu stromym o 0,3 m.  na szczycie 
komina umieszcza się specjalistyczne nasady kominowe, zapobie-
gające wtłaczaniu dymu z powrotem do komina i zakłóceniom ciągu 
kominowego.

właściwy Kanał Dymowy 

Wlot do komina powinien znajdować się na wysokości nie mniej niż 
1,5 m ponad podłogą. na samym dole kanału dymowego należy 
zamontować drzwiczki rewizyjne, umożliwiające wybieranie sadzy. 
Powinny one być zlokalizowane po przeciwległej stronie komina niż 
kominek.

kominy i przyłącza

nAjlEPsZE MATEriAły do BUdoWy koMinA 

Kominy Betonowe Scancore

scancore to sprawdzony skandy-
nawski system komina właściwego 
zbudowany z betonu na bazie pu-
meksu. Oferuje bezpieczeństwo, 
prostotę instalacji oraz doskonałe 
właściwości izolacyjne.
scancore pozwala na bezpośredni 
kontakt elementów komina  
z częściami łatwoplanymi domu. 
Jest idealny do budowy kominów 
dymowych w przypadku trudnych 
konstrukcyjnie wraunków, gdzie 
dobra izolacja odgrywa zasadni-
cze znaczenie. 

single block

 KOMiny DO WKłaDÓW i PieCÓW na DreWnO/Węgiel
 KOMiny DO WKłaDÓW i PieCÓW gaZOWyCh

sysTeM PrZyłąCZy KOMinOWyCh BerTaMs
przeznaczony do odprowadzania spalin z pieców 
i wkładów kominkowych oraz innych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe. 
system spełnia europejskie normy, zapewniając 
bezpieczeństwo, maksymalną wydajność oraz 
komfort użytkowania.

Ponad 130-letnie doświadczenie oraz zastosowanie 
nowoczesnych technologii sprawia, że system Ber-
trams zyskuje uznanie wśród klientów w całej europie.
elementy systemu pokryte są żaroodporną farbą  
senOTherM, utwardzaną termicznie w czasie proce-
su produkcji. Zabieg ten powoduje że powłoka lakier-
nicza elementów systemu jest trwała oraz nie wydziela 
uciążliwego zapachu podczas pierwszych dni eksplo-
atacji systemu.

Dzięki spełnieniu m.in. takich parametrów jak: odpor-
ność temperaturowa (w tym także odporność na pożar 
sadzy); szczelność (zapobiegająca przed wydostawa-
niem się spalin do pomieszczenia); drożność; dobrze 
dobrana średnica (tak aby zapewnić prawidłowy ciąg 

kominowy i zapobiec osadzaniu się sadzy) instalacja 
oparta o system BerTraMs zapewni bezpieczeństwo 
użytkowania.

Przydatność przyłączy kominowych do wyżej wymie-
nionego zastosowania i zgodność z obowiązującymi 
normami została potwierdzona przez odpowiednią 
jednostkę badawczą w ramach obowiązkowego ozna-
kowania znakiem Ce.

Połączenie elementów wykonuje się poprzez wsuwa-
nie jednego elementu w drugi. W celu uzyskania wy-
maganej szczelności systemu, wszystkie jego elementy 
powinny być uszczelnione masą silikonową odporną 
na temperaturę 1200 °C.

SyStem Przyłączy KominowycH

www.parkanex.pl

Przejście do
kominów ceramicznych

rura 25 cm

Kolano nastawne 90º 

radiator

kominy i PRzyłĄcza kominy i PRzyłĄcza
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sysTemy kominowe ze sTali nieRDzewnej  

dUAlinoX - koMinEk TrAdyCyjny

system kominowy dUAlinoX przeznaczony jest do odprowadzania dymu  
z kominków z płaszczem wodnym oraz do kominków akumulacyjnych, gdzie 
temperatura spalin jest znacząco obniżona w stosunku do kominków powietrz-
nych. Podczas pracy kominka z płaszczem wodnym w kominie w trakcie pro-
cesu spalania powstają agresywne skropliny. system DualiNoX został zapro-
jektowany do pracy w powyższych warunkach. Po zainstalowaniu uszczelek, 
DualiNoX może być z powodzeniem użyty do odprowadzania spalin z kotłów 
gazowych (kondensacyjnych) lub kotłów olejowych. szeroka gama akcesoriów 
montażowych stworzonych z myślą o budownictwie jednorodzinnym sprawi, że 
instalacja będzie szybka, bezproblemowa i pozwoli na wykonanie całej pracy w 
zaledwie kilka godzin. system może być montowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. standardowo wyposażony w obejmy spinające. izolowany system ko-
minowy do kominków, pieców kominkowych w tym akumulacyjnych i z płasz-
czem wodnym.

To najwyższej jakości system kominów ze stali nierdzewnej o wysokim wskaźniku kompresji 
izolacji zmniejszającym rozmiar obwodu komina. system gwarantuje wysoką szczelność i za-
bezpieczenie dostępu do izolacji gwarantującej długowieczność właściwości termoizolacyjnych 
komina. system idealnie nadaje się do szybkiego montażu komina wewnątrz jak i na zewnątrz 
zarówno do poddaszy domów jednorodzinnych, hal jak i fabryk.

www.poujoulat.com.pl

dUAlinoX Wg (koMinEk)
izolowany komin dUAlinoX Wg przeznaczo-
ny jest do odprowadzania dymu z kominków 
(pieców kominkowych) powietrznych opala-
nych drewnem. W sytuacji gdy chcesz zbudować  
kominek i nie masz komina możesz zrealizować 
swój projekt z użyciem systemu DualiNoX WG. 
izolowany komin DualiNoX WG możesz zainsta-
lować wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Mon-
taż kompletnego systemu zajmuje kilka godzin. 
Pamiętaj, że część komina wystająca ponad dach 
może być wyjątkowo atrakcyjna dzięki zastoso-
waniu nasad dachowych Poujoulat. Twój komin 
za dodatkową opłatą może być pomalowany na 
dowolny kolor ral tak aby idealnie komponował 
się z budynkiem. sysTeM KOMinOWy 

 Z użyCieM isTnieJąCegO KOMina 
(POBÓr POWieTrZa Z sZaChTu)

sysTeM KOMinOWy  
POWieTrZnO-sPalinOWy 

 Pgi PelleT

system kominowy Pgi PEllET jest powietrzno-dymo-
wym systemem kominowym wykonanym ze stali kwaso-
odpornej przeznaczonym do odprowadzania dymu i do-
starczania powietrza do spalania dla piecyków zasilanych 
peletem.
Ta nowa generacja systemów kominowych optymalizuje 
wydajność pracy całej instalacji i może być używana do bu-
dowy nowych domów jednorodzinnych oraz do renowacji 
i wyposażania istniejących budynków, w których stawia się 
za cel ograniczenie zużycia energii i kosztów związanych  
z ogrzewaniem.

Kompletny system dostępny w trzech średnicach (80/130, 
100/150 i 130/200) może być używany ze wszystkimi  
typami urządzeń na pellet.

system jest przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku. 
Dla  insta lac j i  zewnętrznych należy  użyć  systemu  
DualinOx wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz budynku.

Pgi PEllET - PiECE nA PEllET

sysTEM koMinoWy Pgi gAZ  
oBUdoWAny PłyTą

giPsoWo-kArTonoWą 

sysTEM koMinoWy Z UżyCiEM
isTniEjCEgo sZAChTU koMinoWEgo

(PoBór PoWiETrZA Z sZAChTU)

Pgi gAZ - koMinki gAZoWE system kominowy Pgi gAZ jest powietrzno-spalinowym przewodem ze stali 
kwasoodpornej przeznaczonym do odprowadzania spalin i dostarczania powie-
trza potrzebnego do spalania.
Ta nowa generacja systemów kominowych optymalizuje wydajność pra-
cy całej instalacji i może być używana do budowy nowych domów jedno-
rodzinnych oraz do renowacji i wyposażania istniejących budynków, w któ-
rych stawia się za cel ograniczenie zużycia energii i kosztów związanych 
z ogrzewaniem, wstępnie ogrzane powietrze do procesu spalania pozwala 
nam zoptymalizować zużycie paliwa oraz poprawia wydajność procesu spa-
lania. Kompletny system dostępny w trzech średnicach (100/150, 130/200  
i 150/200) może być używany ze wszystkimi typami wkładów kominkowych na 
gaz. system jest przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku. Dla instalacji 
zewnętrznych należy użyć systemu DualinOx wraz z czerpnią powietrza z ze-
wnątrz budynku.

sysTEM koMinoWy   
PrZEjśCiE PrZEZ śCiAnę

koMin ZBiorCZy EAsinoX

kominy i PRzyłĄcza



www.sprytne-ogrzewanie.pl

Brykiety REKORD są idealnym suplementem drewna kominkowego. 
Długi czas spalania brykietu REKORD oraz regularne przekazywanie 
ciepła wyraźnie przewyższają standardy rynkowe. Najwyższej jako-
ści pakiety energetyczne palą się jednostajnym płomieniem, a ich żar 
utrzymuje się przez wiele godzin. Brykiet REKORD to również gwaran-
cja komfortu– dzięki jego wysokiej wartości energetycznej nie trzeba 
go często dokładać. Ponadto jego stosowanie wyklucza rąbanie, piło-

wanie i suszenie, wymagane w przypadku drewna. Brykiety REKORD są 
zawsze gotowe do użycia.
Podczas stosowania brykietów REKORD ważne jest, aby osiągnąć 
prawidłowe ciepło startowe. Do tego celu powinny być wykorzysty-
wane odpowiednie podpałki oraz drewno na rozpałkę w wystarczającej 
ilości. Na równomiernym, gorącym podłożu z żaru brykiety rozpalają 
się najlepiej.

REKORD brykiet w wiązce 25 kg
Wydajny format XL! Dla planujących 
jeszcze dłuższe ogrzewanie. 
EAN: 4020748410011

REKORD opakowanie foliowe 10 kg
Praktyczny i wszechstronny, w folii z 
tworzywa sztucznego odpornej na warunki 
atmosferyczne
EAN: 4020748610015

Brykiet jednostkowy REKORD G 156
Optymalny dla średnich i większych komór 
spalania.
EAN: 4020748810019

REKLAMA

PŁONĄCY 
DAWCA CIEPŁA

Wysoka wartość opałowa 

5,3 kWh/kg

36% wyższa od drewna

Długi czas spalania

Do sześciu razy dłuższy 

niż w przypadku drewna

Ładny płomień

o stałej mocy 

cieplnej

Jednostajny żar

przystosowany do 

trybu nocnego

Oszczędność miejsca

Zajmuje tylko 1/3 miejsca 

przeznaczonego na 

przechowywanie drewna

Niska emisja

 bezdymne spalanie

Znajdź swojego dystrybutora brykietu REKORD: 
www.sprytne-ogrzewanie.pl

Zobacz film

www.sprytne-ogrzewanie.pl
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akcesoria
akCesoria kominkowe

żelowe palniki do wkładów
zestawy narzędzi

rozety rękawice wilgotnościomierz

kosze na drewno

kraTki wenTylaCyjne (nOWOCZesne i KlasyCZne)

KraTKi.Pl | luFT narOżne

KraTKi.Pl |  luFT

KraTKi.Pl |  Tunel

KraTKi.Pl |  aBC

KraTKi.Pl | KraTKi OKrągłeKraTKi.Pl |  PrOsTe

KraTKi.Pl |  Fresh

KraTKi.Pl | OZDOBne

KraTKi.Pl | PODłOgOWe



zamów PrzegląD 
twojego KominKa 
 serwis dedykowany dla wszystkich kominków 
po upływie okresu gwarancyjnego,

 nasz serwisant sprawdzi 21 pkt. dotyczących 
Twojego kominka, obejmujących wkład komin-
kowy, obudowę kominkową, system kominowy, 
system DGP.

8584

serwis gwarancyjny
i Pogwarancyjny

serWis W FirMie TiM KOMinKi TO ZesPÓł luDZi, KTÓrZy Cenią sOBie 
sOliDnOŚć i sKruPulaTnOŚć. uMieJęTnOŚCi nasZyCh FaChOWCÓW 
WyKraCZaJą POZa sTanDarDOWe WyMagania i POTrZeBy serWi-
sanTÓW W FirMie KOMinKOWeJ. 

świaDczymy Pomoc w zaKreSie:

 konserwacji i naprawy sprzedawanych przez nas urządzeń

 wymiany bądź regulacji podzespołów kominkowych
 podłączenia systemów gazowych i elektrycznych

(uprawnienia grupy E1, E2 oraz E3)
 okresowych przeglądów kominków na paliwo stałe i gaz
 wykonywania systemów kominowych do kominków na drewno oraz kominków gazowych

(systemy kamionkowe, stalowe lub układy koncentryczne)
 adaptacji i renowacji starych lub nieodpowiednich systemów kominowych
 doradztwa i pomocy technicznej w zakresie kominków, kominów i systemów gazowych
 współpracy z biurami projektowymi oraz nadzorem technicznym
 właściwego doboru urządzenia oraz odpowiednich materiałów

Każdy z pracowników posiada certyfikaty i dyplomy ukończenia szkoleń u wiodących na rynku 
producentów kominków oraz systemów kominowych.
serwis firmy TiM Kominki świadczy usługi na terenie całego kraju dostosowując porę i długość 
wizyty do wymagań klienta.

ProDuKty tim KominKi SPełniają wSzelKie 
normy oraz ateSty i aProBaty tecHniczne

użytkowane we wskazany i właściwy sposób są  
bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. 

KażDy naSz KomineK oBjęty jeSt gwarancją

Zapewnia to bezpłatną naprawę, czy też wymianę części,  
w okresie gwarancyjnym.

zaPewniamy SerwiS Pogwarancyjny

serwis obejmuje odpłatną wymianę, naprawę części eks-
ploatacyjnych, które zużywają się z biegiem czasu, a także 
naprawę uszkodzonych części „trwałych” kominka.

Pytania ProSimy Kierować na aDreS: 
serwis@timkominki.pl 
lub do naszego najbliższego punktu sprzedaży.

umożliwia samodzielne wyczyszczenie ko-
mina bez konieczności wchodzenia na dach 
budynku. Doskonała elastyczność umożliwia 
czyszczenie przewodu kominowego przez 
proste wepchnięcie szczotki do otworu  
w urządzeniu grzewczym. elastyczne nylo-
nowe włosie dopasowuje się dowolnie do 
kształtu komina (okrągłego, owalnego, pro-
stokątnego), a także do trudno dostępnych 
miejsc. giętkie przedłużki ułatwiają przejście 
szczotki przez trudno dostępne części komi-
na, jak również umożliwiają łatwe sterowa-
nie ruchami podczas czyszczenia.

aKCesOria DO PielęgnaCJi KOMinKÓW hAnsA

Efektywny środek do usuwania smoły i sadzy

zoBacz Film
 jaK Działa zeStaw tornaDo 

są przeznaczone do czyszczenia szklanych 
drzwi pieców i kominków z osadu, sadzy oraz 
innych zanieczyszczeń. efektywnie czyszczą 
spaleniznę ze szklanych powierzchni i od-
tłuszczają je. Środki hansa nie zawierają szli-
fujących komponentów, dlatego też nie rysują 
szkła. Dla osiągnięcia najlepszych efektów 
czyszczenia, zaleca się używanie preparatów 
razem z gąbką do czyszczenia szyb kominko-
wych hansa.

Preparaty do czyszczenia szyb kominkowych

została specjalnie zaprojektowana do czysz-
czenia zabrudzonych i okopconych szyb 
oraz szklanych drzwiczek kominka czy pie-
cyka. Wykonana z wysoce chłonnego mate-
riału celulozowego gwarantuje szybkie i sku-
teczne czyszczenie bez smug i zarysowań. 
gąbka hansa w porównaniu do tradycyj-
nych gąbek znacząco zmniejsza wkład pracy 
i czas potrzebny na pielęgnację urządzenia.

gąbka do czyszczenia szyb kominkowych

podczas spalania się pokrywa warstwę nie-
bezpiecznych osadów aktywnymi gazami. 
Już po kilkukrotnym użyciu smoła wysycha, 
staje się krucha, osypuje się w dół komina 
oraz paleniska, a następnie ulega spaleniu. 
Działanie czyszczące preparatu do usuwa-
nia smoły i sadzy przebiega kilka dni po 
użyciu środka. Przy regularnym stosowaniu 
preparatu system ogrzewania i odprowa-
dzania spalin pozostanie czysty, koszty eks-

ploatacji nie zwiększą się, a urządzenie grzewcze nieprzerwanie 
będzie pracowało pełną mocą. Może być stosowany do więk-
szości rodzajów paliw: węgiel, drewno, pellet, koks oraz brykiet. 
Dla wygody użytkowników preparat występuje jako proszek, 
granulat do pieców na pellet oraz polano.

części WyKorzysTyWaNEGo 
urząDzENia GrzEWczEGo  
i KoMiN PoKryWaJą się  
osaDaMi zE sMoŁy

etaPy Działania

PrEParaT Do usuWaNia sMoŁy 
PoKryWa WarsTWę TycH 
NiEBEzPiEczNycH osaDóW 
aKTyWNyMi GazaMi

sMoŁa PoDDaNa DziaŁaNiu 
aKTyWNycH GazóW sTaJE się 
KrucHa i zosTaJE usuNięTa

DziaŁaNiE czyszczącE  
PrEParaTu Do  usuWaNia sMoŁy 
PrzEBiEGa KilKa DNi

Uniwersalna szczotka do czyszczenia kominów

umożliwia skuteczne wyczysz-
czenie każdego przewodu ko-
minowego bez konieczności 
wchodzenia na dach budynku. 
Po podłączeniu do dowolnej 
wiertarki elektrycznej szczotka 
obraca się nawet do kilku ty-
sięcy obrotów na minutę! ele-
menty szczotki Tornado zostały 
wykonane z nylonu- bardzo 
mocnego, elastycznego i od-
pornego na działanie chemika-
liów materiału. Włosy szczotki 
Tornado dzięki swoim ostrym 
krawędziom oraz ogromnej 
szybkości obracania się usu-
wają osady dowolnej trwałości 
rozdrabniając je i zeskrobując. 
Zastosowany w szczotce nylon 
umożliwia bezpieczne czysz-
czenie kominów metalowych 
i ceramicznych o dowolnym 
kształcie. W zestawie: (nylono-
wa szczotka o średnicy 45 cm, 
giętkie nylonowe trzonki 6 x 1m, 
nasada i klucz do montażu, folia 
polietylenowa 120 x 130 cm).

obrotowy zestaw do czyszczenia kominów TornAdo

1 2

3 4

www.prowent-bialystok.com
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sZKlane grZeJniKi
eleKTryCZne

sOlaris

więcej na www.solaris.fondis.biz

dostępne w sieci salonów Tim kominki
www.timkominki.pl | trzebinia@timkominki.pl

zamów kaTalog
+48 604 666 661
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