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TIM KOMINKI
BLISKO 25 LAT TRADYCJI

J

4

Jesteśmy polską, rodzinną firmą, oferującą najwyższej jakości usługi oraz produkty wiodących
producentów wkładów kominkowych. Przez blisko
25 lat firma TiM Kominki zapracowała na zaufanie
tysięcy klientów i jest jednym z najbardziej znanych dostawców usług kominkowych w południo-

Dzisiaj marka TiM Kominki
to 4 salony zlokalizowane,
w Trzebini (główny salon
ekspozycyjny), Nowym
Sączu, podtarnowskich
Ilkowicach i Warszawie.

wej Polsce.

To także kilkudziesięciu pracowników, którzy pomagają
Wam spełnić marzenia i przeżyć najpiękniejsze rodzinne chwile przy cieple kominka – bo przecież ciepło to
przede wszystkim uczucie.

Wszystko zaczęło się w 1995 roku, kiedy małżeństwo
Marii i Tomasza Żołędziów otworzyło w stolicy Małopolski Zachodniej – Chrzanowie swój pierwszy salon
oferujący wkłady kominkowe. Nazwa firmy pochodzi
od pierwszych liter imion założycieli, którzy kontynuują
działalność pod tą samą nazwą.

4 salony: w Trzebini,
Warszawie, Nowym Sączu
i Ilkowicach

Od samego początku wiedzieliśmy, że produkty
oferowane przez TiM Kominki muszą charakteryzować się wysoką jakością, a osoby pracujące

REALIZACJA TIM KOMINKI | DREAMFIRE | 120 LP

w firmie – rzetelnością,
profesjonalizmem
10 tysięcy zadowoi życzliwością. Przyjęte lonych klientów
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.

25

Jako firma z 23-letnim
stażem zawsze staramy
się być blisko naszych
blisko 25 lat
klientów i wszystkich
doświadczenia
miłośników kominków:
na rynku
tworzymy life-style’owy
magazyn „Warmth and
Style”, wspieramy akcje chroniące środowisko – edukujemy antysmogowo, do tego nie jesteśmy obojętni
wobec potrzeb lokalnych społeczności – wspieramy
ważne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Wiemy,
że społeczna odpowiedzialność to jeden z fundamentów wzajemnego zaufania. A właśnie na zaufaniu od blisko 25 lat budujemy markę, której powierzają Państwo stworzenie najważniejszego miejsca
w swoich domach – miejsca pełnego ciepła.
Dużą część naszej oferty prezentujemy w niniejszym
katalogu – zachęcamy do jego lektury oraz zapraszamy do naszych
salonów, gdzie zawsze
101% pasji w tym,
chętnie odpowiemy
co robimy
na wszystkie pytania i profesjonalnie
doradzimy najlepszy
wybór.
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Facebook.com/KominkiTiM
2
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ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ WYMARZONY KOMINEK

ZBUDUJ Z NAMI
SWÓJ KOMINEK

D

Dlaczego warto przyjść do TiM Kominki?

1

Na początku opowiedz
nam o swojej wizji
idealnego kominka.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy kominek jest wyjątkowy. Tak jak jego posiadacz.
Historia naszej firmy sięga początków branży kominkowej w Polsce i przez ten czas zdobyła w niej czołową
pozycję. Prawdziwa pasja, lata doświadczenia, znajomość rynku to atuty, którymi dzielimy się z Wami na
co dzień. Naszą firmę tworzą specjaliści, którzy stale
podnoszą swoje kwalifikacje i gwarantują “opiekę” nad
Klientem od momentu projektu wymarzonego kominka, poprzez jego realizację, aż po etap końcowy. Warto
skorzystać z naszej wiedzy.
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Nie wiesz jaki styl
wybrać? My Cię
zainspirujemy!

Wysłuchamy,
podpowiemy jakie
masz opcje, doradzimy i oszacujemy
zakres prac.
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ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ WYMARZONY KOMINEK

Program PalleteCad
z pewnością będzie
w tym pomocny.
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Wybór odpowiedniego wkładu to
kwestia, której
należy poświęcić szczególną
uwagę. W naszej
bogatej ofercie z pewnością
znajdziesz ten
właściwy!

W naszych salonach znajdziesz
też przykłady
dotychczasowych realizacji.
Zobaczysz na
żywo to, o czym
opowiadamy.
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OD PROJEKTU DO REALIZACJI / CHEŁMEK

OD PROJEKTU
DO REALIZACJI
CHEŁMEK

Nowoczesny czy raczej klasyczny? A może kaflowy? Jaki kominek byłby idealny dla Ciebie?
W poszukiwaniu inspiracji odwiedziliśmy domy naszych Klientów, którzy zaufali naszemu
doświadczeniu. Zobaczcie jak projekty zamieniliśmy w niezwykłe realizacje!

LUSZOWICE

PROJEKT

PROJEKT

REALIZACJA

REALIZACJA
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DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO TIM KOMINKI?

W

W czym pomożemy?

Co jeszcze zapewniamy?

Przy powstawaniu projektu, w trakcie budowy, a także
po jej zakończeniu. Specjaliści z TiM Kominki będą
z Wami na każdym etapie powstawania wymarzonego
kominka, służąc pomocą i radą.

Twój wymarzony kominek jest już gotowy. Na co jeszcze możesz liczyć z naszej strony? TiM Kominki zaopiekuje się Twoim kominkiem w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zapewniamy:
► konserwację i naprawę sprzedawanych przez nas
urządzeń wymiany bądź regulacji podzespołów
kominkowych
► okresowe przeglądy kominków na paliwo stałe i gaz
► serwis pogwarancyjny obejmujący odpłatną
wymianę, naprawę części eksploatacyjnych oraz
naprawę uszkodzonych części „trwałych”.

Skontaktuj się naszymi fachowcami lub przyjdź osobiście do jednego z naszych salonów znajdujących się
w Trzebini, Nowym Sączu, podtarnowskich Ilkowicach
i w Warszawie.

I pamiętaj!

Do momentu rozpoczęcia budowy
Twojego kominka wszystkie nasze
porady (a także projekty) są bezpłatne
i niezobowiązujące.

W TiM Kominki:
► możesz liczyć na indywidualne podejście
► stworzysz profesjonalną wizualizację i projekt tworzony od podstaw
► jesteś otoczony opieką fachowca na każdym etapie
projektowania i budowy kominka.

Skamol Eastern Europe
Building Division

10

Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia
T: +48 32 739 70 29

REKLAMA

M: easterneurope@skamol.com
Strona: www. skamol.com
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REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | R 300 500/600

STYLE
KOMINKÓW
W STYLU KLASYCZNYM
Ponadczasowa elegancja
Chcesz, żeby kominek stanowił najważniejszy element Twojego domu? Był idealną oprawą dla ważnych
rodzinnych wydarzeń? Postaw na styl klasyczny – elegancki, a jednocześnie świadczący o tym, że jego właściciel ceni sobie tradycję i dobry smak. Piękna oprawa
z marmuru, dyskretne zdobnictwo – to nasza propozycja na odświeżenie dobrze znanej klasyki.

REALIZACJA TIM KOMINKI | KRATKI.PL | BIOKOMINEK DELTA 3
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STYLE KOMINKÓW / NOWOCZESNY

REALIZACJA TIM KOMINKI | CHAZELLES | HP 700

W STYLU
NOWOCZESNYM
Lekko i minimalistycznie
Szukasz czegoś niebanalnego, co dobrze komponuje
się z nowoczesnym, przestronnym wnętrzem? Wybierz
kominek, który nie będzie dominował, ale w świetny
sposób dopełni wystrój oparty o najnowsze trendy
we wzornictwie. Geometryczne rytmy, szarość betonu
lub mocny kolorystyczny akcent – ogranicza Cię tylko
Twoja wyobraźnia!

FONDIS | ULYS 900
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STYLE KOMINKÓW / RUSTYKALNY

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | F 600/500

W STYLU
RUSTYKALNYM
Poczuj bliskość natury
Żyjesz w zgodzie z przyrodą, sięgasz tylko po to, co
naturalne? Wybierz kominek w stylu rustykalnym.
Piękna faktura drewna i kamienia uzupełniają się
nawzajem, tworząc wyjątkowo przytulną atmosferę.
Tu nie ma miejsca na sztuczne tworzywa! Efekt? Nawet
jeśli mieszkasz w sercu wielkiego miasta, przed takim
kominkiem poczujesz się jak w niewielkiej, górskiej
chacie. Tylko cisza, spokój i kojący trzask ognia.

CHAZELLES | OBUDOWA CHANTERAC
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CHAZELLES | OBUDOWA LOFT

GDZIE ZADOMOWIĆ
KOMINEK
...CZYLI USYTUOWANIE
WE WNĘTRZU
Kominek to serce domu – wokół niego będzie gromadzić się Twoja rodzina, to tu będziesz chciał odpoczywać po ciężkim dniu. Tu będziesz szukać ciepła i ukojenia. Dlatego tak ważne jest, żeby oprócz jego wyglądu,
rodzaju wkładu kominkowego, wybrać też odpowiednie
dla niego miejsce. Salon, jadalnia, sypialnia... możliwości są nieograniczone! Ważne tylko, by kominek dobrze
komponował się z wnętrzem i... mógł bez przeszkód
spełniać swoją najważniejszą rolę – ogrzewania. Dlatego nie powinno się go lokować blisko mebli, urządzeń
elektrycznych czy innych wrażliwych na wyższą temperaturę przedmiotów.

VARM | F 330 S 670/500

Kominki centralne
To propozycja dla dużych pomieszczeń, np. salonów. Dostępne są w wersji zamkniętej, wykonanej
z żeliwa albo blachy stalowej oraz otwartej, w której sięgamy po stalową lub murowaną obudowę.
Pierwsza z nich daje z pewnością solidne parametry grzewcze, druga – lepszy dostęp do paleniska,
a nawet... możliwość grillowania bez względu na pogodę.

18
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VARM | F 670/500

REALIZACJA TIM KOMINKI | UNICO | DRAGON 2B RASTER

Kominki wbudowane w ścianę

Kominki wysunięte

Wszystkie elementy kominka – od paleniska przez komorę dymową – są dyskretnie ukryte
w ścianie, przez co kominek nie zabiera wiele miejsca. W zależności od zdobienia, można uzyskać
różny efekt – od solidnych fasad, po lekkie i minimalistyczne ramy dla ognia. Ciekawym pomysłem
jest również odpowiednio wyeksponowane miejsce na drewno. Odpowiednio zaprojektowany
schowek często staje się najważniejszą ozdobą i oryginalnym wyróżnieniem wśród innych
realizacji.

To propozycja najczęściej wybierana przez Klientów. Kominek jest powiązany konstrukcyjnie
ze ścianą, jednak w zdecydowany sposób się z niej wybija. Takie rozwiązanie pozwala w piękny
sposób zaakcentować ogień – otaczając go szybką z dwóch, a nawet trzech stron!

20
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EKR AN DL A OGNIA
RODZ AJE SZYB

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FN 440/660 ALL IN BLACK

Szyba kominkowa to dopełnienie całości – przysłowiowa wisienka na torcie. W zależności od jej wielkości,
kształtu, uzyskamy zupełnie inny efekt. Ogień może
dzięki niej sprawiać wrażenie nieujarzmionego żywiołu
albo stonowanego, niemal spokojnego obrazu. Odpowiedni układ pozwoli z kolei tańczyć płomieniom,
wypełniając wnętrze ciepłem.
Pamiętaj, to właśnie szyba nadaje kominkom szlachetność – bez niej stałby się tylko zwyczajnym piecem czy
kotłem.

PŁASKA

22

TIM KOMINKI | CHAZELLES | RAMSES BLOND

23

PANORAMICZNA

REALIZACJA TIM KOMINKI | FONDIS | V100L

FONDIS | ULYS 900 DF

VIS A VIS

REALIZACJA TIM KOMINKI | VERODESIGN | INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
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PÓŁOKRĄGŁA

PRYZMATYCZNA
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FONDIS | CARICO | BERLINGO UNI GP

REALIZACJA TIM KOMINKI | KOMINEK GAZOWY

NAROŻNA

FONDIS | CARINA PANORAMA MAŁA
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NAROŻNA

REALIZACJA TIM KOMINKI | UNICO | DRAGON 8B XXL RASTER

HARK | KACHELKAMIN 3/193.2

KOMINEK W NAROŻU

REALIZACJA TIM KOMINKI | FONDIS | STELLA 3
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KOMINEK WYSPOWY

3 SZYBY SZPROS
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VERODESIGN | NIPPON 8H4

FABER | MATRIX 800 – 500 – III

3 SZYBY TYPU „C”

KRATKI.PL | ZUZIA 16 PRAWY TUNEL
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3 SZYBY TYPU „U”

TIM KOMINKI | CHAZELLES | MANHATTAN

Z EKOLOGIĄ
ZA PAN BRAT

W

Dbamy o ekologię i bezpieczeństwo
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie –
dbamy o ekologię i bezpieczeństwo naszych
Klientów. Oferujemy urządzenia, które spełniają
najbardziej restrykcyjne normy, angażujemy się
w projekty antysmogowe i… pomagamy lokalnym
społecznościom!
Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa
Z każdym rokiem świadomość Polaków na temat
wpływu smogu na zdrowie jest coraz większa. Spora
w tym zasługa społecznych inicjatyw, które walczą
o lepszą jakość powietrza i edukują mieszkańców
czy przedsiębiorców. Jednym z takich projektów są
działania sądeckiego Katolickiego Centrum Edukacji
Młodzieży „Kana”: Fundusz Edukacji Antysmogowej
oraz „Czyste powietrze – czysta sprawa”. Firma TiM
Kominki wspiera te działania od samego początku.

32

”

Troska o jakość powietrza

i aspekt ekologiczny są dla nas

bardzo ważne. Dlatego chętnie
wspieramy wszelkie projekty,

które zwiększają świadomość
mieszkańców, ale też rozprawiają się z nieprawdziwymi

„

informacjami m.in. na temat
złego oddziaływania kominków na środowisko. Współczesne instalacje, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania,
są bardzo ekologiczne – podkreśla wiceprezes firmy TiM
Kominki Jarosław Żołądź.
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Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Pamiętaj – w asortymencie TiM Kominki znajdziesz
tylko takie instalacje, które spełniają aktualne normy
ekologiczne w Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko
nowoczesnych kominków gazowych, elektrycznych,
biokominków, ale także tych tradycyjnych – opalanych
drewnem.
Dbamy o bezpieczeństwo
Przedszkola z Sądecczyzny i Małopolski Zachodniej
zaopatrujemy w TiMisie - odblaski w kształcie misiów,
które zwiększają widoczność pieszych na drogach.
To szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym,
gdy szybko robi się ciemno. Nasze odblaski są chętnie
noszone nie tylko przez najmłodszych, ale także ich
rodziców!
W Małopolsce Zachodniej wspieramy wiele ważnych
dla lokalnych społeczności wydarzeń, spotkań
kulturalnych i sportowych. Jesteśmy firmą, na która
zawsze możesz polegać.

ODBLASKOWE TIMISIE

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

N

Nie truj! O czym warto wiedzieć
w świetle uchwały antysmogowej
Mieszkasz w Małopolsce i planujesz zakup kominka?
Pamiętaj, że od 1 lipca 2017 roku weszły w życie przepisy uchwał antysmogowych, które dokładnie określają,
w jaki sposób można ogrzewać dom. W zależności od
tego czy kominek ma zostać zamontowany w domu na
terenie Krakowa, czy w pozostałej części województwa,
przepisy trochę się różnią. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać, żeby nie narazić się na konsekwencje prawne.
Kraków – zapomnij o drewnie
Od 1 lipca 2017 roku w Krakowie obowiązują tzw.
przejściowe przepisy antysmogowe. Oznacza to, że
zarówno w piecach, jak w i kominkach, nie można już
palić miałem, mułami i flotami oraz mokrym drewnem
i biomasą (o wilgotności powyżej 20%). To jednak dopiero „rozgrzewka” przed właściwą uchwałą antysmogową dla stolicy Małopolski – od 1 września 2019 roku
w życie ma wejść całkowity zakaz stosowania węgla
i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Co w zamian?

Zgodnie z przepisami mieszkańcy Krakowa będą mogli
używać ogrzewania elektrycznego, gazowego lub lekkiego oleju opałowego. W tym wypadku świetną alternatywą są kominki gazowe, elektryczne lub biokominki.
Pozostała część Małopolski – obowiązkowe filtry
Przepisy antysmogowe poza obszarem Krakowa są
już mniej restrykcyjne. Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje tu zakaz palenia mułami i flotami węglowymi oraz
drewnem i biomasą o wilgotności przekraczającej 20%.
Mieszkańcy, którzy mają już kominek, muszą jednak
nie tylko dbać o to, żeby drewno było odpowiednio
długo sezonowane. Uchwała antysmogowa wymaga
także, żeby kominek był zgodny z tzw. ekoprojektem.
To unijne wytyczne, które określają m.in. dopuszczalne
poziomy emisji szkodliwych substancji. Jeśli więc twój
kominek był montowany kilka lat temu, najprawdopodobniej przekracza te limity. W takich przypadkach
konieczne będzie zamontowanie elektrofiltrów na
komin – masz na to czas do 2023 roku.

Nowe urządzenia dystrybuowane przez
firmę TIM Kominki, spełniają wszystkie te
wyśrubowane normy.

Komiks o czystym
powietrzu wydany przez
Katolickie Centrum Kana
w Nowym Sączu
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JAK BYĆ EKO?

1
3
5
7

Pal wyłącznie naturalnym, suchym drewnem,
o maksymalnej wilgotności do 20%. Suche drewno
nie dymi, jeśli zapewnisz odpowiednią ilość powietrza do spalania. Nie tylko zadbasz o środowisko,
ale też będziesz miał czystą szybę kominkową.

Pal drewnem sezonowanym przynajmniej dwa
lata. Drewno kominkowe – z drzew liściastych – po
ścięciu musi leżeć w przewiewnym miejscu, niedostępnym dla deszczu oraz śniegu. Magazynowanie
od 2 do 3 lat jest potrzebne, aby osiągnąć odpowiedni poziom wilgotności.

Przechowuj drewno pod zadaszeniem lub
w przewiewnym budynku. Nie wolno przechowywać wilgotnego drewna kominkowego
w piwnicy, ponieważ spleśnieje.

Przygotowanie drewna odpowiedniej wielkości,
czyli porąbanie go na mniejsze kawałki, wymaga
wysiłku fizycznego, który uprawiany na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na nasze
zdrowie!

2
4
6

Sprawdź poziom wilgotności za pomocą elektronicznego miernika. Świeże drzewo z lasu ma
wilgotność przynajmniej 65% i wartość opałową
jedynie do 1,5 kWh/kg, natomiast drewno kominkowe z wilgotnością do 2% ma wartość opałową
do 4 kWh/kg – to o 170 % więcej. Używając osuszonego drewna oszczędzasz pieniądze i chronisz
środowisko!

Używaj drewna ściętego pomiędzy grudniem
a lutym – ma mniej żywicy. Przed przechowywaniem drewno trzeba porąbać. Jeśli masz dostęp
do suszarni drewna – jest ono gotowe do natychmiastowego użycia, a dodatkowo nie ma grzybów
i pleśni.

Rozpalaj od góry – tak, aby żar i płomienie
znajdowały się nad ułożonym drewnem. Dzięki
temu palenisko szybciej osiąga wysoką temperaturę, drewno pali się dłużej, gazy lepiej się
dopalają, a z komina wydobywa się niewielka
ilość przejrzystego dymu.

J

Jak wykorzystać potencjał
grzewczy kominka?
Kominek uznawany jest przez wiele osób
za dekorację. Nic dziwnego – niewątpliwie dodaje wnętrzu klimatu i atmosfery.
Wieczory spędzone przy nim uspokajają,
a mrozy nie wydają się aż tak groźne. Jednak ten „duży mebel” z ogniem w środku
potrafi nie tylko ogrzać pomieszczenie,
w którym się znajduje, ale i cały dom
Nadzorca ognia
Kominek ekonomiczny to taki, który jest
dobrze dobrany do naszego domu i w którym umiemy dobrze palić – m.in. osiągać
pożądaną temperaturę w pomieszczeniu
przy jak najmniejszym zużyciu drewna.
Pomogą nam w tym doświadczenie oraz
regulatory kominkowe firmy „TATAREK”.
Regulatory te - niczym nadzorcy - czuwają
nad procesem palenia, sterując odpowiednio dopływem powietrza do paleniska.

Dlaczego warto zamontować
regulator kominkowy
„TATAREK”?
► Komfort użytkowania – obsługa
kominka ogranicza się do rozpalenia
i zapewnienia opału w palenisku w zależności od potrzeb grzewczych. Regulator sam czuwa nad procesem palenia
i właściwe przekazuje ciepło do systemu
grzewczego.
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► Oszczędność – dzięki stałej kontroli regulatora
nad procesem palenia, opał jest optymalnie
wykorzystany pod kątem konkretnej instalacji
i temperatury, jaką chce uzyskać użytkownik.
To oznacza ogromne oszczędności drewna.
► Bezpieczeństwo – regulator automatycznie
nadzoruje i zabezpiecza pracę zarówno paleniska,
jak instalacji grzewczej. Gdy będzie działo się coś
złego, zawiadomi nas o tym oraz podejmie właściwe
działanie np. wygasi płomień poprzez odcięcie
dopływu powierza do paleniska w kominkach
wodnych.
► Informacja – „Nadzorca” zawsze poinformuje nas o
braku drewna w palenisku i o rozkładzie temperatur
w kominku i instalacji.

► Indywidualność – różnorodność modeli regulatorów „TATAREK” sprawia, że dobieramy je bezpośrednio do naszych potrzeb i systemu grzewczego
połączonego z kominkiem.
► Estetyka – różne wersje wyglądu regulatora umożliwią dobranie takiego, który współgra z wystrojem
naszego wnętrza. Regulatory są też małe i dyskretne – wmontowane w ścianę zajmą obszar nie
większy niż podwójne gniazdko.
► Jakość – regulatory „TATAREK” są w całości produkowane w Polsce, z zachowaniem najwyższej
jakości i co najważniejsze – firma nie stosuje filozofii
tzw. planowego postarzania produktu. Dzięki temu
regulatory te pracują bezproblemowo już od ponad
20 lat!

REALIZACJA TIM KOMINKI | HITZE | ALBERO AL. 11 S.V.
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KOMINKI
BEZ DREWNA

Zalety kominków bez drewna
Kominki gazowe, elektryczne i biokominki to nowoczesne rozwiązania, które sprawdzą się w każdym
domu i mieszkaniu. To również gwarancja, że korzystamy z najbardziej ekologicznego źródła ciepła.
Ich wielką zaletą jest też nowoczesny design.
Kominek gazowy może wyglądać tak samo atrakcyjnie,
jak tradycyjny kominek na drewno. Daje takie samo
ciepło, a płomienie do złudzenia przypominają te, które widzimy podczas palenia drewna. Największą zaletą kominka gazowego jest komfort użytkowania – jest
praktycznie bezobsługowy. Nie wymaga gromadzenia,

suszenia i przechowywania opału, pilnowania paleniska ani sprzątania. Nie trzeba żadnych przygotowań –
wystarczy użyć pilota, ustawić wielkość płomienia
i kominek już działa. Po wyłączeniu nie ma potrzeby
czyszczenia kominka ani usuwania popiołu, urządzenie jest od razu gotowe do ponownego użycia. Nie
wymaga gromadzenia, suszenia i przechowywania
opału, pilnowania paleniska, sprzątania ani komina –
wystarczy przebicie przez ścianę. Dodatkowo kominek może być sterowany przez wifi oraz posiadać
możliwość podłączenia do aplikacji „Inteligentny
dom”.

VERODESIGN | NIPPON H4
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KOMINKI BEZ DREWNA

Kominki elektryczne to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy z przyczyn technicznych
w pomieszczeniu nie mogą posiadać kominka na
drewno – wystarczy, aby w miejscu podłączenia znajdował się dostęp do prądu! Wyróżnikiem kominków
elektrycznych jest bardzo niski koszt eksploatacji, gdyż
efekt płomienia pobiera jedynie 25–300 W, dlatego też
można je użytkować bez obaw o wysokie rachunki za
energię elektryczną.

DELTA 3

Z kolei biokominki to urządzenia, które można zamontować w niemal każdym niestandardowym miejscu
domu czy innego lokalu, choć nie zaleca się używania
biokominków przy wentylacji mechanicznej. Świetnie
prezentują się także w ogrodzie i na tarasie. Biokominki
są także doskonałą alternatywą w sytuacji, gdy nie możemy zainstalować tradycyjnego paleniska. Są łatwe w
montażu i obsłudze, a przy tym pięknie się prezentują.
Biokominki są opalane ekologicznym paliwem bioetanolowym, które nie wytwarza spalin, dymu ani innego
przykrego zapachu. Dzięki temu nie potrzebują komina. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to uzupełnianie
płynu – i o tym, aby rozpalonego ognia nie pozostawiać
bez opieki.

DREAMFIRE | 120 P
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EGZUL SWAROVSKI
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KOMINKI BEZ DREWNA / DREAMFIRE

DREAMFIRE | SQUARE

DreamFIRE jest znanym producentem
kominków gazowych.
Produkty charakteryzuje maksymalna ekspozycja
ognia (specjalna technologia niewidocznej konstrukcji
sprawia, że widzimy jedynie szybę paleniska i obudowę kominka bez zbędnych ramek i elementów maskujących), bezpieczeństwo i łatwa instalacja. Eleganckie
kominki gazowe DreamFire są synonimem nie tylko
ekologicznego podejścia ale również komfortu, wygody użytkowania oraz nowoczesnego designu.

DREAMFIRE | 160
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REALIZACJA TIM KOMINKI | DREAMFIRE | 120 P
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REALIZACJA TIM KOMINKI | DREAMFIRE | 120 L

KOMINKI BEZ DREWNA / DREAMFIRE

OPCJE WYŁOŻENIA
WKŁADÓW

Blacha
gładka

Panele
metalowe

Płyty
wermikulitowe

Cegła
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FABER | MATRIX 800 500

KOMINKI BEZ DREWNA / FABER

Kominki gazowe Faber
Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe uczucie
przytulności i komfortu, podkreślane przez szczególny blask i ciepło. Jednakże tradycyjne kominki bywają

FABER | ASPECT RD

kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba magazynować opał, usuwać popiół i wkładać dużo wysiłku w zachowanie czystości. Stąd coraz więcej wielbicieli przytulnych płomieni docenia korzyści płynące z zastosowania
kominków gazowych Faber. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, kominki gazowe Faber praktycznie nie brudzą i są rozwiązaniem komfortowym, a także bardzo prostym w obsłudze. Sprawdzą się
więc wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego kominka nie wchodzi w grę. W ofercie Faber znajdują się
dwa typy kominków – do montażu zewnętrznego oraz do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Ogień w salonie, czy w ogrodzie?
Konstrukcja zewnętrznych kominków gazowych
Faber przystosowana jest do montażu na zewnątrz
budynku i pozwala ona na łatwą zmianę miejsca.
Modele zewnętrzne to nie tylko doskonały pomysł na
unikalną aranżację wolnej przestrzeni ogrodu, tarasu
czy dziedzińca. Są one również bardzo praktyczne –
wnoszą przytulne ciepło w chłodne dni, umilając czas
np. klientom restauracji, czy naszym gościom podczas
wspólnego biesiadowania na świeżym powietrzu.
Kominki gazowe Faber do montażu wewnętrznego
umożliwiają zabudowę w dowolnym miejscu
pomieszczenia. Nie ważne, czy będzie to
efektowna ekspozycja w centralnej części salonu,
czy interesująca integracja ze ścianą – można je
dopasować do każdego wnętrza i stylu. Większość
modeli wewnętrznych posiada bezramową
konstrukcję i dostępnych jest w trzech odmianach:
z szybą frontową, narożną oraz trójstronną. Taka
budowa daje wręcz nieograniczone możliwości
aranżacji pomieszczenia. Kominki wewnętrzne Faber

Komfort dzięki innowacyjnej technologii
Kominki gazowe Faber wykorzystują innowacyjne
technologie, które sprawiają, że urządzenia są bardzo
wygodne w obsłudze i oszczędne w eksploatacji.
Większość modeli wykorzystuje palniki Log&Step
lub Log Burner 2.0, które praktycznie są nie do
odróżnienia od tradycyjnego paleniska opalanego
drewnem. Wrażenie dopełnia zintegrowany moduł
kontroli światła Symbio z regulacją poziomu
"rozgrzania" polan. Kominkami gazowymi Faber do
montażu wewnętrznego można wygodnie sterować
pilotem lub przy pomocy aplikacji ITC w smartfonie
lub tablecie, która umożliwia łatwe zaprogramowanie
urządzenia (kominek łączy się z siecią WiFi). W ten
sposób można np. wykorzystać funkcję termostatu,
która automatycznie dopasowuje temperaturę w
pomieszczeniu, lub tryb energooszczędny EcoBoost,
umożliwiający redukcję zużycia gazu (aż do 70%), przy
jednoczesnym zachowaniu efektów płomieni. Przy
wszystkich zaletach, kominki gazowe Faber są bardzo
bezpieczne w codziennej eksploatacji. Polecamy!

FABER | MATRIX 1050 500

są nie tylko bardzo efektowne, ale również wydajnie
grzeją, a ich ich moc grzewcza może sięgać nawet
kilkunastu kilowatów!
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DIMPLEX | KASETA 1000

KOMINKI BEZ DREWNA / DIMPLEX

Innowacyjne kominki elektryczne
Ogień od zawsze fascynował człowieka. Gra płomieni uruchamia fantazję i symbolizuje ciepło, miłość
oraz domowe ognisko. Nic więc dziwnego, że kominki coraz częściej stają się nieodłącznym elementem
wyposażenia salonu czy sypialni. Jednak płomienie, nie tylko fascynują, ale mogą być również niebezpieczne, dlatego dla tradycyjnych kominków istnieje wspaniała alternatywa w postaci kominków elektrycznych Dimplex. Są one niczym doskonały iluzjonista i niezwykle realistycznie naśladują ogień, który
staje się niemal nie do odróżnienia od prawdziwych płomieni.
Komfort za niewielkie pieniądze
Kominki elektryczne Dimplex są rozwiązaniem komfortowym i prostym w obsłudze. Nie wymagają odprowadzenia spalin ani podłączenia do komina, sprawdzą
się nawet w mieszkaniu, w którym zwykle nie ma
szans na instalację tradycyjnego kominka. Urządzenia
te nie brudzą i nie trzeba ich czyścić, nie wydzielają
również spalin ani nie parzą, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla użytkownika.
Ważną cechą kominków elektrycznych Dimplex jest
oszczędna eksploatacja. Sam efekt płomienia pobiera
jedynie ok. 25-300 W, a koszt użytkowania kominków wykonanych w technologii LED bez uruchomionej funkcji grzewczej wynosi już od ok. 1 grosza
za 1 godzinę pracy efektu świetlnego! Dzięki temu
można cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności
zaprzątania sobie głowy zużyciem energii elektrycznej
i troską o obciążenie budżetu domowego.

Opti-myst® tworzony jest przy pomocy opatentowanej technologii wykorzystującej ultradźwięki do wytworzenia mgły wodnej. Odpowiednio podświetlona,
daje ona efekt płomieni i dymu wydobywającego się
z migoczącego paleniska. Technologia ta w połączeniu
z żarzącymi się polanami drewna Opti-glo® sprawia,
że płonący ogień wygląda jeszcze bardziej naturalnie
i realistycznie.
Opti-V® to najbardziej zaawansowany efekt płomienia
kominków elektrycznych Dimplex. Płomienie tworzone w tej technologii, w naturalny sposób skaczą po
polanach paleniska sypiąc iskrami, zaś samo palenisko
wydaje się bardzo przestrzenne. Wrażenie naturalności
dodatkowo wzmaga delikatnie sączący się z głośników
dźwięk trzaskających polan.

Ogień jak żywy
Kominki elektryczne Dimplex oferowane są z 3 efektami płomienia: Optiflame®, Opti-myst® oraz Opti-V®.
Każdy z nich to niemal doskonała iluzja płomienia

Rozwiązanie dla wymagających
Dimplex posiada najszerszą gamę kominków elektrycznych na polskim rynku. Opowiadają one każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny i spełnią
oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Innowacyjna technologia zachwyci zwolenników
funkcjonalności, intrygujący design z kolei – estetów

która sprawia, że praktycznie niemożliwe jest odróżnienie efektu od prawdziwego ognia.

pragnących urządzić mieszkanie w niebanalny sposób.
Polecamy!
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DIMPLEX | VERDI

DIMPLEX | PRISM 74”
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KOMINKI
NA DREWNO

KOMINKI
POWIETRZNE
Kiedyś otwarte paleniska grzejące zamkowe
mury. Dziś, schowane za szybą, są sercem
większości domów jednorodzinnych. Kominki
powietrzne są jednymi z najpopularniejszych
form kominka. Decydują się na nie zwłaszcza
osoby, które chcą dopełnić wnętrze ciepłem
płomieni albo szukają alternatywnego, niezależnego ogrzewania.
Działanie kominków powietrznych jest bardzo
proste. Opiera się na konwekcji, czyli procesie
przekazywania ciepła. Ogrzane powietrzne
rozchodzi się do pomieszczenia poprzez szybę
oraz kratki kominkowe.
By w pełni wykorzystać ciepło z kominka
warto pomyśleć o Dystrybucji Gorącego
Powietrza (DGP). Jest to system kanałów, który
doprowadza powietrze do wybranych przez
nas pomieszczeń – może odbywać się to
grawitacyjnie, bądź mechanicznie. Warto też
doposażyć kominek w regulator spalania.

50

Jeżeli chcesz zwiększyć wydajność
kominka pomyśl o:
RT-10 – manualny
regulator obrotów
silnika wentylatora.
Najprostsze rozwiązanie do regulacji pracy
turbiny DGP.

RT-03 C ARO – automatyczny regulator
obrotów silnika wentylatora z pomiarem
temp. powietrza do
turbiny.

RT-05 JACUŚ -  najbardziej zaawansowany
regulator do obsługi
turbin DGP na podstawie pomiaru temp.
wewnątrz pomieszczenia. Łączy w sobie
cechy regulatora ARO
i klasycznego termostatu pokojowego.
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WKŁADY KOMINKOWE / VARM

WKŁADY KOMINKOWE / VARM

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FN 900/500 ALL IN BLACK

OPCJE WYŁOŻENIA WKŁADÓW
CEGŁA SZAMOTOWA:
naturalna

Nowoczesny wygląd, wielość zastosowania,
trwałość i wydajność – to tylko kilka z cech
produktów VARM.
Produkty VARM to:
► Aż 9 opcji przeszklenia wkładów (płaskie,
narożne, pryzmatyczne itp.)
► Możliwość wyboru wnętrza wkładu
► Wkłady kasetowe lub z DGP
► Nowoczesne rozwiązania jak system zimnej
rączki, regulacja dopływu powietrza i obniżone
palenisko
► 7 lat gwarancji na korpus oraz 2 lata na
wyłożenie
► Pokryty ekologiczną czarną i bezwonną farbą

biała

brązowa

czarna
VARM F
moc: 8–13 kW

VARM F L/P 330S
moc: 8–13 kW

VARM F+V
moc: 8–13 kW

fasada płaska
bez podnoszenia

fasada prosta wraz
z boczną szybą lewą lub
prawą bez szprosu

przeszklenie vis a vis
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WKŁADY KOMINKOWE / VARM

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FN P 450 S 730/500 ALL IN BLACK

REALIZACJA TIM
KOMINKIKOMINKOWE
| VARM | FN PION/ 500/800
WKŁADY
VARM

OPCJE WKŁADÓW

VARM FLP 380S i 500S
wkład trzyszybowy podnoszony
do góry (występuje też w opcji
standard otwieranej do boku)

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FN L 450 S 670/500 ALL IN BLACK

VARM ALL IN BLACK
wkład z szybą nowoczesną,
z czarnym wykończeniem oraz
wnętrzem

VARM
wkład w formie kasety
moc o ok. 40% niższa
od wkładu standardowego,
idealne rozwiązanie do
domów niskoenergetycznych
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WKŁADY KOMINKOWE / CHAZELLES

CHAZELLES | OBUDOWA QUADRA

CHAZELLES | OBUDOWA SYDNEY

HP 530
moc: 7 kW
wydajność: 80%
wymiary: 530×447×628 mm

Chazelles to francuska marka wysokiej jakości
wkładów kominkowych z wysoką wydajnością.
Rozwiązania Chazelles to:

HP 700
moc: 10 kW
wydajność: 78%
wymiary: 700×483×787 mm

► Żeliwne wkłady klasyczne z serii Solo
► Stalowo-szamotowe wkłady z serii Design
► Nastawiona na ekologię seria wkładów HP
► Aż 10 lat gwarancji

HP 800
moc: 14 kW
wydajność: 75%
wymiary: 800×503×837 mm

REALIZACJA TIM KOMINKI | CHAZELLES | HP 800

56

D 1000 EPI
moc: 13,5 kW

D 1000
moc: 13,5 kW

D 1350
moc: 25 kW

wymiary: 643×1011×1673 mm
waga: 366 kg

wymiary: 921×656×1672 mm
waga: 366 kg

wymiary: 1344×626×1627 mm
waga: 460 kg
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WKŁADY KOMINKOWE / KRATKI

KRATKI | NBU

WKŁADY KOMINKOWE / KRATKI

LUCY BS
Wkład o ciekawym kształcie, z bocznym przeszkleniem.
Zastosowana w nim specjalnie profilowana płyta dolna
sprawia, że mieści on w sobie większą ilość drewna.
Kominki osiągają efektywniejsze parametry spalania
i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu
komory spalania ceramiką Acumotte. Wkłady spełniają
wymogi Ekoprojektu.

Firma jest na rynku polskim od 1998 roku,
kiedy to rozpoczęła produkcję kratek kominkowych. Dziś to znany i ceniony producent
kominków, kratek oraz akcesoriów kominkowych, którego wyroby dostępne są w 56 krajach na całym świecie.
Jednym z najważniejszych celów przyświecających
firmie jest dostarczanie produktów spełniających
najwyższe standardy w przystępnej cenie oraz
udowadnianie, że „polski produkt = dobry
produkt”.

ZUZIA ECO
Urządzenia z serii Zuzia ECO o mocy nominalnej 12 kW
i sprawności 81% to wkłady kominkowe o przestronnej
żeliwnej komorze spalania, wyposażone w gęsto rozmieszczone radiatory oraz dolot powietrza z ewnątrz.
Wkład posiada system dopalania spalin, który wraz
z innymi rozwiązaniami technicznymi wpływa na bardzo
dobre parametry spalania, co sprawia, że urządzenia
spełniają surowe wymagania Ekoprojektu. Seria składa
się z czterech modeli, w tym z dekoracyjną szybą typu
glass oraz z bocznym przeszkleniem.

MB BS PW
Linia MB BS to 8 wkładów o różnych gabarytach i mocy z prawolub lewostronnym przeszkleniem. Ich komora spalania wyłożona
jest Acumotte materiałem doskonale akumulującym ciepło, który
podwyższa temperaturę w palenisku. Zespół wodny składający się
z płaszcza wodnego oraz poziomo ułożonych płomieniówek, przez
które przepływa woda, pozwala na odebranie ze spalin i przekazanie
do systemu grzewczego dużej ilości ciepła. Dodatkowo urządzenia
posiadają wbudowaną wężownicę, zabezpieczającą je przed
przegrzaniem. Wkłady spełniają wymogi Ekoprojektu.

KRATKI | KOZA GAZ

ZOSIA ECO
Zosia ECO o mocy nominalnej 12 kW i sprawności
83% to wkład kominkowy o dużej, żeliwnej komorze
spalania. Ze względu na swoją szczelność doskonale
nadaje się do domów z rekuperacją. Jej parametry
techniczne sprawiają, że jest to wkład spełniający
wymogi Ekoprojektu. Urządzenie wyposażone
jest w system czystej szyby - pozwala to utrzymać
efektowny wygląd przez długi czas. Zosia ECO posiada
podwójną płytę tylną, z łatwą możliwością demontażu
wewnętrznych pleców. Żeliwny front wkładu
wyposażony w dekoracyjną ceramikę żaroodporną
typu glass.
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HITZE| AL14LH SLIM

Hitze sp. z o. o. jest polskim producentem eko
logicznych i zaawansowanych technologicznie  
stalowych wkładów kominkowych, wolno stojących pieców na drewno, biokominków i palenisk
ogrodowych. Szeroką gamę urządzeń uzupełniają
akcesoria kominkowe oraz asortyment montażowy. Bogatą ofertę produktową cechuje zróżnicowana moc grzewcza, niska emisja spalin oraz
nowoczesny design.
Firmę wyróżniono nagrodą Złoty Płomień 2016 w kategorii Firma Roku-Produkcja przyznawaną przez branżowe
czasopismo „Świat Kominków”. Podczas tegorocznych
targów KOMINKI 2018 linia wkładów powietrznych

HST – dedykowanych do wyjątkowo płytkiej zabudowy –
zdobyła Złoty Medal MTP 2018.
Linia ALBERO wyróżnia się lekką i nowoczesną formą
podczas gdy linia HST to idealne rozwiązanie do płytkiej
zabudowy. Ekonomiczna i ekologiczna linia wkładów
z płaszczem wodnym ALBERO AQUASYSTEM może
pracować samodzielnie w układzie otwartym oraz
współpracować w układzie zamkniętym z innymi urządzeniami grzewczymi, np. kotłami gazowymi, olejowymi,
pompami ciepła, układami solarnymi i fotowoltaicznymi.
Wolno stojące piece z linii LUPO charakteryzują się nowoczesnym designem, modułową obudową z różnymi
wariantami montażu podstawy i czopucha.

Wkład TRINITY jest pierwszym w ofercie Hitze kominkiem z trójstronną wizją ognia. Wnętrze wkładu
wyłożone jest ceramiczną okładziną z akubetu, który
akumuluje ciepło wewnątrz komory spalania. Standardowo ten model wyposażony jest w system czystej szyby, dwa deflektory, żeliwny czopuch, dopalacz
spalin, uchylny podwójny żeliwny ruszt w stalowej
ramce oraz trójstronną szybę otwieraną do góry.
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HITZE| HST 59×43S Z RAMĄ PORTALOWĄ

W skład linii ARDENTE wchodzą wkłady powietrzne
o pięciu mocach grzewczych w wersji jedno (ARDENTE) lub dwustronnej (ARDENTE DUO) umożliwiającej obserwowanie płomieni z dwóch pomieszczeń
równocześnie. Innowacyjny system dopalania spalin
podnosi sprawność urządzenia, dzięki czemu kominek jest jeszcze bardziej efektywny i ekonomiczny.

Piece wolno stojące z linii LUPO to nowoczesne, ekologiczne i funkcjonalne urządzenia, które idealnie sprawdzą się jako źródło
ciepła w domkach letniskowych czy kamienicach. Modułowa podstawa, w zależności od
potrzeb i upodobań aranżacyjnych, umożliwia cztery warianty jej montażu.
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KOMINKI
NA DREWNO

KOMINKI
Z PŁASZCZEM
WODNYM
Wkroczyły na rynek w latach 90. i podbiły
serca miłośników kominków. Dzięki nim bez
problemu możemy ogrzać cały dom. Kominek z płaszczem wodnym to rozwiązanie dla
osób, które chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu
i kochają ogień.
Wkład kominkowy, dzięki płaszczowi wodnemu –
który oplata niemal całą komorę spalania –
przekazuje ciepło uzyskane z paleniska do wody
znajdującej się w płaszczu. Ogrzana woda jest
dostarczana do centralnej instalacji grzewczej
np. grzejników, ogrzewania podłogowego.
Na tym w dużym uproszczeniu polega działanie
kominka wodnego.
Podstawowym minusem kominków z płaszczem
wodnym jest ich cena (są znacznie droższe niż
kominki powietrzne). Warto też pamiętać, że
funkcjonują one lepiej wraz z dedykowanymi do
nich regulatorami spalania.
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Warto pamiętać, że kominki
z płaszczem wodnym funkcjonują
lepiej wraz z dedykowanymi do nich
regulatorami spalania.
RT-08 G TATAREK –
regulator do kominków wodnych pracujących w połączeniu
z układami otwartymi,
jak i zamkniętymi – gdzie całość ciepła z kominka kierowana jest bezpośrednio (lub pośrednio
poprzez wymiennik czy sprzęgło) na grzejniki
i zasobnik CWU.
RT-08 G BUFOR – regulator do kominków
wodnych pracujących
w połączeniu z buforami ciepła. Model
dedykowany do układów, gdzie całość ciepła
z kominka trafia do bufora, a niego dopiero
kierowana na grzejniki i zasobnik (również do
buforów KOMBI – z zabudowanym zasobnikiem
wewnątrz).
RT-08 GX HYBRID –
regulator do instalacji
wodnych pracujących
z buforami ciepła
(1 lub 2), z możliwością jednoczesnej obsługi mas akumulacyjnych.
Regulacja pracy paleniska odbywa się za pośrednictwem czujnika temp. spalin.
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WKŁADY KOMINKOWE / UNICO

WKŁADY KOMINKOWE / UNICO

TIM KOMINKI | UNICO } DRAGON 8 TREND

WARIANTY
MODERN
szamotowe wyłożenie
paleniska
szyba klasyczna, we wkładach
narożnych łączona, pojedyncza
lub podwójna
rama stalowa, klasyczna, o lekko
zaokrąglonych brzegach

Dlaczego Unico?
Polski produkt
Wkłady Unico w całości wykonywane są w Polsce.
Jesteśmy jednym z czołowych producentów kominków w kraju.
Dbałość o detale
Ręczne wykończenie każdego wkładu daje gwarancję najwyższej jakości.

klamka Classic

TREND
czarne, szamotowe wyłożenie
paleniska

DRAGON 2B
moc: 13 kW

DRAGON 6XXL
moc: 12 kW

sprawność: 77%
wymiary: 1088×685×466 mm

sprawność: 78%
wymiary: 1301×777×460 mm

szyba klasyczna, we wkładach
narożnych łączona, pojedyncza
lub podwójna

NO

szeroka, stalowa rama
o prostych liniach

WO

ŚĆ

klamka Design

Indywidualna konfiguracja
Jako jedyny producent w Polsce umożliwiamy
samodzielny dobór elementów wykończenia wkładu: szyby, klamki, ramki oraz ceramiki, co zaspokaja różnorodne potrzeby i upodobania użytkownika.
Innowacyjne technologie
Dysponujemy własnym nowoczesnym laboratorium technicznym, co zapewnia możliwość stałego
udoskonalania naszych produktów.
Ochrona środowiska
Nasze wkłady kominkowe minimalizują emisję pyłów oraz tlenku węgla. Wszystkie wkłady spełniają
wymogi norm BImSchV2 oraz Ekoprojekt.

RASTER
wyłożenie paleniska ceramiką
Refrabox
szyba z czarnym nadrukiem
maskującym ramę, pojedyncza
lub podwójna
wąskie profile czarne lub inox
zamiast tradycyjnej ramy szyby
klamka Design

NEMO 6 TopECO
moc: 18 / 4–14 kW
sprawność: 87%
fasada: 750×377 mm

WERSJA LIFT
Możliwość wyboru szyby
podnoszonej do góry we
wkładach serii Dragon
i Nemo

TIM KOMINKI | UNICO } DRAGON 6 XL RASTER

Design
Efektywność wkładów Unico idzie w parze z ich
niepowtarzalnym designem. Klient ma możliwość
doboru wkładu nie tylko pod kątem jego wydajności, ale także idealnie dopasować go do swojego
wnętrza. Różnorodność dostępnych elementów
wykończeniowych pozwala na stworzenie indywidualnej wizji ognia.
30 lat doświadczenia
Firma Unirol Sp. z o.o., producent wkładów Unico,
działa niezmiennie w branży urządzeń grzewczych
od 1988 roku.
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PIECE NA DREWNO / NORDICA

NORDICA | JENNIFER

MONOBLOCCO 1000

Grupa La Nordica-Extraflame produkuje ultranowoczesne, klasyczne i rustykalne piece opalane drewnem
i peletami, a także piece opalane drewnem, kominki
i kotły. Jej produkty mogą również stać się kompletnymi, ale kompaktowymi systemami ogrzewania domo-

Nordica-Extraflame przodują w tej dziedzinie i są zgodne z najsurowszymi przepisami dotyczącymi emisji.
Wszystkie są również oznakowane znakiem CE i są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami,
nawet bardziej rygorystycznymi niż te obowiązujące we

wego do ogrzewania grzejników w domu. Produkty

Włoszech.

FOCOLARE 70 Evo Piano
NORDICA | MONOBLOCCO 1000

INSERTO 80 PRS Crystal

JENNIFER piec żeliwny
na drewno
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TO TY JESTEŚ MISTRZEM!

Najlepsze grille i piece chlebowe
sprawdź nasz sklep internetowy: www.granpa.pl

PIECE
WOLNOSTOJĄCE

Firma Morsø ma ponad 160 letnie doświadczenie w produkcji pieców, pracy z żeliwem
i procesami spalania co czyni go jednym z najlepszych specjalistów w branży kominkowej.
Design pieców Morsø jest prosty i ponadczasowy.
W ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Bogata
gama modeli stanowi przekrój form od pieców
tradycyjnych, po nowoczesne.
Kolejną ich zaletą jest wysokiej klasy żeliwo z jakiego
są wykonywane, restrykcyjne normy ekologiczne jakie
spełniają i ciepło, które dają.

MORSO 1126
moc: 7 kW

MORSO 1442
moc: 6 kW

sprawność: 83,3%
wymiary: 860×570×463 mm
waga: 140 kg

sprawność: 83%
wymiary: 715×435×368 mm
waga: 80 kg

piece
Le Panyol
MORSØ | MORSØ 2B CLASSIC

salon ekspozycyjny:
Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia
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tel.: 539 929 555

REKLAMA

www.granpa.pl
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PIECE WOLNOSTOJĄCE / MORSØ
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MORSØ | MORSØ 7443 Z DREWUTNIĄ

MORSO 5448
moc: 6,2 kW

MORSO 6148
moc: 6 kW

sprawność: 81%
wymiary: 985×459×438 mm
waga: 162 kg

sprawność: 80,1%
wymiary: 950×451×386 mm
waga: 105 kg

MORSO 7342
moc: 4,30 kW

MORSO 6190
moc: 6 kW

sprawność: 81,7%
wymiary:
997×440×379×459×438 mm
waga: 116 kg

sprawność: 80,8%
wymiary: 1103×451×386 mm
waga: 118 kg

MORSO 8150
moc: 6,4 kW

MORSO 7843
moc: 7,3 kW

sprawność: 81%
wymiary: 1042×530×450 mm
waga: 247 kg

sprawność: 79%
wymiary: 1157×504×435 mm
waga: 153 kg

71

PIECE WOLNOSTOJĄCE / MORSØ

MORSØ | MORSØ 7470
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MORSO 8170
moc: 6 kW

MORSO 7970
moc: 7,3 kW

sprawność: 81%
wymiary: 770×530×467 mm
waga: 169 kg

sprawność: 79%
wymiary: 757×504×466 mm
waga: 140 kg

MORSO 7870
moc: 7,3 kW

MORSO 8243
moc: 6,30 kW

sprawność: 79%
wymiary: 757×504×466 mm
waga: 142 kg

sprawność: 81%
wymiary: 1160×447×433 mm
waga: 117 kg

MORSO S10
moc: 5 kW

MORSO S50
moc: 8 kW

sprawność: 81,3%
wymiary: 980×456×362 mm
waga: 98 kg

sprawność: 78,3%
wymiary: 1050×512×410 mm
waga: 120 kg
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REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FP 330 S 670/500 | PODWÓJNA SZYBA, BRĄZOWY SZAMOT

PIECE
AKUMULACYJNE
Zatrzymać ciepło jak najdłużej

By paliło się jeszcze dłużej:

Kiedyś były tylko piecami kaflowymi zdobiącymi nasze domostwa. Dziś technologia
pozwala nam na obudowanie wkładu materiałami akumulacyjnymi, dzięki którym ciepło
przekazywane jest równomiernie i w znacznie
dłuższym czasie. Kominki akumulacyjne to
maksymalne wykorzystanie mocy wkładu
poprzez nałożenie na niego płyt i modułów
akumulacyjnych, a przy tym możliwość zachowania dogodnej przez nas formy zabudowy
kominka.

RT-08 OM/OM GRAFIK – optymalizator mocy
do kominków powietrznych i palenisk zduńskich, pracujących w systemach grawitacyjnego
rozprowadzenia ciepła, instalacjach ciepłej  zabudowy, zasilających
niewielkie masy akumulacyjne (nastawki,
krążki, zawiesia) czy
systemy DGP.

Kominki akumulacyjne to oferta dla tych,
którzy chcą wykorzystać w pełni ciepło płynące z kominka. Specyficzny sposób palenia
pozwala na tworzenie dużych ilości energii,
oddawanych do pomieszczenia przez kilka
godzin bez konieczności częstych załadunków. Wkłady kominkowe używane do zabudowy akumulacyjnej są mniejszych rozmiarów,
by zminimalizować emisję ciepła.
Ergonomia i funkcjonalność kominków
akumulacyjnych to jedno. Jednak ich walor
estetyczny sprawia, że możemy stworzyć
z nich wyjątkowe dzieła sztuki. Bogata forma
i kolorystka kafli przyciąga wzrok i stanowi
o unikalności każdego kominka.
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RT-08 OS/ OS GRAFIK – optymalizator spalania
do kominków powietrznych i palenisk zduńskich, współpracujących z dużymi masami
akumulacyjnymi w postaci kształtek akumulacyjnych. Zapewnia bardzo czyste
spalanie w wysokich
zakresach temperatur osiąganych przez
palenisko.
RT-08 GX HYBRID –
regulator do łączonych instalacji wodnych pracujących
z buforami ciepła
(1 lub 2), z możliwością jednoczesnej
obsługi mas akumulacyjnych.
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PIECE AKUMULACYJNE / ABX

REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | FL 330 S 600/500

Czeska firma ABX już od 25 lat produkuje
wolnostojące piece kaflowe.
Rozwiązania ABX to:
► Klasyczne kolory i kształty
► Sprawdzona, tradycyjna technologia
oddawania ciepła
► Dbałość o środowisku dzięki systemowi
czystego spalania
► Spełnienie rygorystycznych norm DIN +
oraz BlmSchV 2

HELVETIA ZIELONY
moc: 3,5–9 kW

GALIA PERLE
moc: 3–11 kW

wymiary: 995×746×518 mm

wymiary: 1465×572×572 mm

ABX | NORMANDIE BORDO
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REALIZACJA TIM KOMINKI | VARM | F P 330 S 670/500

HARK | BELLA NOCE

PIECE AKUMULACYJNE / UNICO

Dzięki obudowaniu wkładu materiałami
akumulacyjnymi ciepło przekazywane
jest do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania termicznego
długo po wygaśnięciu kominka.

W
NO

OŚĆ

ZABUDOWA UNICO FUSION
przemyślane połączenie bezrusztowych wkładów Unico z modułowymi
obudowani z betonu akumulacyjnego

78

79

KOMINKI I PIECE
NA PELLET

PIECE NA PELLET
Niepozorne i niedoceniane, z roku na rok
zyskują coraz większą rzeszę sympatyków.
Piece na pellet są idealnym rozwiązaniem
do biur, pracowni, domków letniskowych.
W przeciwieństwie do zwykłej „kozy” nie
wymagają nieustannego dokładania do paleniska i pilnowania ognia. Dzięki temu przy
minimalnym nakładzie pracy możemy w pełni
rozkoszować się ciepłem i blaskiem płomieni.
Jak działają piece na pellet? Wytwarzane w wyniku spalania ciepłe powietrze rozprowadzane
jest po pomieszczeniach dzięki wbudowanym
wentylatorom i systemowi gorącego powietrza.
Produkty te są ekonomiczne, ekologiczne i wydajne - jeden kilogram pelletu kosztuje mniej niż
złotówkę, a zasobnik umożliwia kilka dni pracy!
Ceniący funkcjonalność docenią łatwość obsługi dzięki pilotowi i prostemu oprogramowaniu,
a nowoczesny i ekskluzywny wygląd doda pomieszczeniu estetycznego charakteru. Piece na
pellet są także bezpieczne - korpus wkładu nie
nagrzewa się.
Coraz większą popularność zyskują także piece
hybrydowe, łączące dwa rodzaje paliwa: pellet
i drewno. Ich obsługa jest niezwykle prosta dzięki
opcji automatycznego rozpalania!

80

81

KOMINI I PIECE NA PELLET / NORDICA

NORDICA | TERRY PLUS

GIUSY

Grupa La Nordica-Extraflame kieruje się charakterystycznymi siłami północno-wschodniego Włoch: pasją
i ciężką pracą. Nawet w dziedzinie "tradycyjnego"
ogrzewania, innowacja zawsze była cechą produktów
La Nordica-Extraflame. Dzięki temu Grupa zdobyła

pracowała nad rozszerzeniem i udoskonaleniem asortymentu swoich produktów, a także porzuciła proste
piece na dzień wczorajszy na rzecz ewoluowanych,
zróżnicowanych i zaawansowanych produktów, które
mogą zaspokoić wszystkie potrzeby. potrzeby i prefe-

znaczącą część rynku w ciągu ostatnich 50 lat, a obecnie sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na całym
świecie. Grupa La Nordica-Extraflame wywodzi swój
początek z 1968 roku. Od tego czasu Grupa ciężko

rencje dzisiejszego rynku.

LUISELLA NE OPACO

NORDICA | LUCIA PLUS

ANASTASIA BO

KETTY PE
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PROWENT BIAŁYSTOK | KOSZ SKÓRZANY NA DREWNO

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
DLA KOMINKÓW
www.prowent-bialystok.com

Efektywny środek do usuwania
smoły i sadzy
Może być stosowany do większości rodzajów
paliw: węgiel, drewno, pellet, koks oraz brykiet.
Dla wygody użytkowników preparat występuje
jako proszek, granulat do pieców na pellet
oraz polano.

OSPRZĘT DODATKOWY DO INSTALACJI
KOMINKOWYCH

► A 300 WAC SINUS – urządzenie do zabezpieczenia instalacji grzewczych na wypadek
zaniku napięcia w sieci energetycznej. Pracuje w połączeniu
z akumulatorem i zapewnia
podtrzymanie pracy regulatorów, pomp, elektrozaworów,
dmuchaw i innych urządzeń
elektrycznych funkcjonujących
w instalacji grzewczej.
► KONTAKTRON TATAREK – czujnik drzwiczek do współpracy z
regulatorami dedykowanymi do
palenisk „powietrznych”. Pozwala
na obsługę urządzeń peryferyjnych: rekuperacji, wentylacji
mechanicznych czy turbin kominowych wspomagających ciąg.
► OSŁONA CERAMICZNA TERMOPARY – element ceramiczny dedykowany do
czujników temperatury spalin ( Termopara K ). Przeznaczony do zabezpieczenia sztycy czujnika spalin
przed bezpośrednim oddziaływaniem płomieni.

► SIŁOWNIK BELIMO
Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM – urządzenie do
automatycznego napędu
klapy kominowej, które
w połączeniu z regulatorem pozwala na kierowanie spalin w wymagany
kanał. Pozwala w przypadku modeli OM/OS na
automatyczne kierowanie spalin z krótkiej drogi
„rozpałowej” na moduły akumulacji i odwrotnie.
W modelu GX zapewnia z kolei wybór właściwego
nośnika ciepła – kierując spaliny pomiędzy układami
masy akumulacyjnej i nasady wodnej.
Preparat do usuwania smoły
pokrywa warstwę tych
niebezpiecznych osadów
aktywnymi gazami.

Smoła poddana działaniu
aktywnych gazów wysycha,
staje się krucha i zostaje
usunięta.

Działanie czyszczące preparatu
do usuwania smoły przebiega
kilka dni.

grzewczych rozbudowanych o ogrzewanie podłogowe. Regulator obsługuje płynną pracę trójdrogowych
zaworów mieszających zasilanych prądem 230V
i pompy wymuszającej obieg w układzie. Dodatkowo
posiada możliwość podłączenia

Części wykorzystywanego
urządzenia grzewczego oraz
komin pokrywają się osadami
ze smoły.
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► RT-12 MIESZACZ – regulator do obsługi systemów
ogrzewania podłogowego.
Skuteczne rozwiązanie do
uzupełnienia obsługi instalacji

Preparat do usuwania smoły
pokrywa warstwę tych
niebezpiecznych osadów
aktywnymi gazami.

Smoła poddana działaniu
aktywnych gazów wysycha,
staje się krucha i zostaje
usunięta.
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Obrotowy zestaw do czyszczenia kominów
Umożliwia skuteczne wyczyszczenie każdego przewodu kominowego bez konieczności wchodzenia na dach budynku.
Po podłączeniu do dowolnej wiertarki elektrycznej szczotka
obraca się nawet do kilku tysięcy obrotów na minutę! Elementy szczotki Tornado zostały wykonane z nylonu – bardzo
mocnego, elastycznego i odpornego na działanie chemikaliów
materiału. Włosy szczotki Tornado dzięki swoim ostrym krawędziom oraz ogromnej szybkości obracania się usuwają osady
dowolnej trwałości rozdrabniając je i zeskrobując. Zastosowany
w szczotce nylon umożliwia bezpieczne czyszczenie kominów
metalowych i ceramicznych o dowolnym kształcie. W zestawie: (nylonowa szczotka o średnicy 45 cm, giętkie nylonowe
trzonki 6x1m, nasada i klucz do montażu, folia polietylenowa
120x130 cm).

Farby żaroodporne Hansa
Farby żaroodporne przeznaczone są do malowania:
kominków, kominów, piecy,
grilli.
Maksymalna temperatura pracy 800°C. Istnieje możliwość
zamówienia farb w opakowaniach 1 kg, 5 kg i 25 kg.
UWAGA! Dobrze pokrywa stal
nierdzewną.

Kosze na drewno
Kosze ze skóry naturalnej (100%) zostały
zaprojektowane do przenoszenia i przechowywania drewna kominkowego.
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WSZYSTKO,
CO NAJLEPSZE

MEBLE NA WINO
PIWNICE DRĄŻONE
KLIMATYZATORY
DYSPENSERY

tel.: +48 668 444 766
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e-mail: biuro@dlawina.pl

REKLAMA

www.dlawina.pl

Dostępne w sieci salonów
TIM KOMINKI (www.timkominki.pl)

REKLAMA

ZAMÓW
KATALOG

