od

18.300 zł

palenisko z ramą montażową
standardową 50 mm czarną
i w stali szlachetnej lub
70 mm w stali szlachetnej
i stali surowej; drzwiczki
unoszone z szybą pojedynczą lub podwójną; zużycie
drewna: 3,5 kg/h
Brunner, www.brunner.eu



s a l o n kominki

Stil-Kamin 53/88

Oczywiście iskierki ognia! Do wyboru w kominku
lub biokominku. Swoim tańcem dodadzą

wnętrzu przytulności i wyjątkowego ciepła.
Po prostu nie można się im oprzeć.

Tańczące iskierki
od

29.000 zł

Architektur-Kamin Eck 51/121/50

od

palenisko w technologii „easy lift“ zapewniające lekkość obsługi podnoszonej szyby oraz
jej szczelność; sztywna, stabilna i odporna na
wysokie temperatury rama; wkład czarny lub
w kolorze szczotkowanej stali szlachetnej
Brunner, www.brunner.eu

piec na drewno do montażu na ścianie; wyposażony w system, który samoczynnie optymalizuje
spalanie drewna; dostępny w kolorze czarnym lub
szarym, z lub bez górnej płyty ze steatytu
Koperfam, www.koperfam.pl

ok.

14.000 zł

Stub Overnight

2 urządzamy
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8.540 zł

HWAM 3110

okrągły piecyk opalany drewnem z systemem akumulującym i uwalniającym
ciepło; kontrola procesu spalania odbywa się tylko jednym suwakiem
MCZ, www.mcz.it

od

6.125 zł

Turbokominek® Plazmo

30.000 zł

Aranżacja 142



wykonany w technologii ciepłej
bez kratek, zmniejszającej ruch
cząsteczek kurzu w domu; technika: wkład kominkowy firmy
Spartherm, szyba unoszona
Buławski Ogniska Domowe,
www.ogniskadomowe.pl

s a l o n kominki

od

z płaszczem wodnym i wbudowanym wymiennikiem
ciepła; charakteryzuje go duża
szklana rama zapewniająca
niekonwencjonalną wizję
ognia i ukryta klamka
Makroterm,
www.makroterm.pl

od

13.630 zł

HWAM 3660

piec na drewno
z ogromną komorą
spalania, elementami
kumulującymi ciepło,
dodatkowym miejscem
na opał oraz z systemem, który automatycznie kontroluj proces spalania
Koperfam,
www.koperfam.pl

od

25.00 zł

Aranżacja 135
wykonany w technologii zduńskiej bez kratek; wkład
z szybą łukową i krążkami ceramicznymi nasadzanymi na
kruciec; części otynkowane z płyt szamotowych dobrze
przewodzących ciepło; wykończony kaflami ceramicznymi
Buławski Ogniska Domowe, www.ogniskadomowe.pl

4.520 zł
Fiorenza

z kolekcji The
Stone, wykonany
z naturalnego wapienia, bogato zdobiony, wnętrze wykończone panelami
w ceglaną jodełkę
i kutą stal
Chesney’s/KODO,
www.ekskluzywneko
minki.pl

urządzamy
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3
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509 zł

Delta 2 zebra
niewielki o prostym
wyglądzie z frontem
ozdobnym oryginalnym wzorze zebry;
może być wieszany
na ścianie, we
wnęce lub na specjalnie zbudowanym
do tego celu elemencie dekoracyjnym wystającym ze
ściany
Kratki.pl,
www.kratki.pl

4.199 zł

Gabrielle nr. L6700

frezowane kolumny
boczne zakończone
ręcznie rzeźbionym motywem kwiatowym;
ozdobne detale na górnym panelu; dostępny
w kolorze: antyczna biel
i ciemny mahoń
RealFlame,
www.realflame.pl

od

770 zł

Bravo 2 miedź galwaniczna
dostępny także w kolorach: złoto galwaniczne, satynowy, szlifowany,
czarny; może być montowany we wnęce lub na specjalnie zbudowanym do tego celu elemencie dekoracyjnym wystającym ze ściany
Kratki.pl, www.kratki.pl

4.539 zł

Mt.Vernon nr.6900
zainspirowany kominkiem z sypialni Georga
Washingtona w posiadłości Mt. Vernon; w kolorze intensywnego
ciemnego orzecha
RealFlame,
www.realflame.pl

4 urządzamy

9.040 zł

Baby Bubble O

SALON i SYPIALNIĘ 2012

biokominek na etanol ze stali lakierowanej; proj. Andrea
Crosetta; dostępny w palecie 200 różnych kolorów
Antrax/LAB, www.laboratorio.pl

Od

4.000 zł
Moog



s a l o n biokominki

inspirowany prostymi
liniami i elegancką
prostotą kryształowego szkła; dostępny
w różnych kolorach;
max moc 4,5 kW,
zbiornik 1,8 l., czas
pracy min. 4 godz.
Altro Fuoco/Globter,
www.globter.pl
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2.799 zł
Decoria

pionowy, do montowania w ścianę, z dekoracyjną ramą ze stali nierdzewnej szczotkowanej
z ozdobnym wzorem wyciętym laserowo; spali
1 litr bioetanolu w czasie ok. 1 h i 15 min.
Nice-House, www.e-biokominki.pl

1.649 zł
Samoa

pojemność biopaleniska RF – 1l; czas palenia – 3h (0,3 l/h); moc – 2 kW; posiada izolację termiczną; dostępne kolory: szczotkowana stal nierdzewna
RubyFires, www.rubyfires.pl

na zamówienie
Fire Line Electric

sterowany ręcznie, posiada czterostopniową regulacją wielkości płomienia, wbudowane wentylatory oraz czujniki temperatury, przelania, poruszenia i wstrząsów
Planika, www.planikafirec.com

urządzamy
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