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Wiesz co jest ważne
Równowaga i wewnętrzny spokój są dla wielu z nas miarą życia bogatego w szczęście. 
Drogą ku codziennej radości, harmonii emocji i wewnętrznej sile. 
Czas dla siebie i tych, których kochasz, jest wszystkim, czego potrzebujesz. 
Uchwyć go. Poczuj go.

To luksus, który niesie spokój. 

Linia prestiżowych gazowych kominków CALMA została stworzona i wyprodukowana przez markę                  . 



Feel the luxury 
of calm





Rozmiar na miarę 

LUKSUSU
Wyjątkowe wnętrza wymagają bezkompromisowych rozwiązań. Serię kominków gazowych CALMA od początku 
tworzyliśmy z myślą o przestrzeniach zachwycających swoją unikalnością i elegancją, dlatego jako jedyni na 
rynku postawiliśmy na podwyższone przeszklenie. Większa wizja ognia pomoże harmonijnie wzbogacić stylowe 
salony, a duży zakres mocy otoczy przyjemnym ciepłem nawet otwarte przestrzenie.

Nie ograniczaj się w wizjach swojej idealnej strefy relaksu. Kominki CALMA dostępne są w różnych wariantach 
przeszkleń, od frontowych, przez narożne, po ekskluzywne przeszklenia trójstronne i tunelowe. Luksus to posiada-
nie wszystkiego w sposób, jaki chcesz. Inspiruj się i kreuj. My zapewnimy najlepszą technologię.

To wszystko czeka na Ciebie w regularnej ofercie. 

Bez dłuższego czasu oczekiwania. Bez dopłat.



Detale na miarę 

MARZEŃ

Perfekcyjny z wyboru
Zdumiewająca przejrzystość szyb to efekt 
zastosowania japońskich, dwustronnie po-
lerowanych szyb NeoClear, zapewniają-
cych efekt antyrefleksyjny.

Idealny naturalnie 
Za aurę prawdziwego ognia odpowiada 
trójwymiarowy palnik TRIANGLE FLAME 
z dyszami osłoniętymi dedykowanym ze-
stawem ręcznie malowanych polan.



Nastrojowy o każdej porze
Twoje wnętrze nabierze atrakcyjności dzięki różnym 
rodzajom przeszkleń oraz możliwości regulowania wy-
sokości płomienia. Przez to poczujesz magię nastroju, 
który sam będziesz podkręcał.

Wygodny z każdej strony
Do częstego korzystania z uspokajającej aury ognia 
skłoni Cię łatwość obsługi jednym pilotem. To wszystko, 
co należy do Twoich zadań.

Unikalny jak Ty
Pragniesz lekkiej jakby lewitującej zabudowy kominka?  
Z CALMĄ można tego dokonać. Nasze wkłady dają 
możliwość dopasowania wysokości i ułożenia wkładu do 
Twojego indywidualnego projektu architektonicznego.



Rozmiary przeszkleń

Rodzaje wyłożenia wnętrza wkładu

Rodzaje przeszkleń

S
frontowy

L
lewostronny

R
prawostronny

TC
trójstronny 

typ C

TU
trójstronny 

typ U

D
dwustronny

Akuceram 
w kolorze białym lub grafitowym

blacha płaska 
w kolorze czarnym

spieki
ceramiczne

szkło
w kolorze czarnym

szer. 800 x wys. 485 mm

80

szer. 1200 x wys. 485 mm

120

szer. 650 x wys. 785 mm

65



Elementy dekoracyjne paleniska

Kryptonit Włókna żarowe
SPARKING FLAME

Polana ceramiczne



JAKOŚĆ 
TO PEWNOŚĆ

Jeśli zaufanie do naszego wykwalifikowanego zespołu to za mało, 
uwierz w gwarancję, jaką dają międzynarodowe certyfikacje oraz 
szereg wymagających procedur badawczych, które przeszliśmy, 
by stworzyć produkt na światowym poziomie. Zaufaliśmy całkowi-
cie niezależnej grupie badawczej KIWA należącej do grona liderów 
światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji w zakresie bezpie-
czeństwa. 

Kominki CALMA nie oddziałują negatywnie na pracę innych urzą-
dzeń, co potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa elektromagne-
tycznego wydane dla wszystkich podzespołów wykorzystanych 
w naszych urządzeniach. Ponadto kominki gazowe CALMA, ze 
względu na swoją szczelność, efektywnie współpracują nawet  
z najbardziej zaawansowanymi systemami rekuperacji.

W imię troski o jakość powietrza i środowiska wszystkie komin-
ki CALMA spełniają restrykcyjne normy emisyjne, w tym wymogi  
Dyrektywy Ecodesign 2022.



Tylko Liderzy
Zastanawiasz się, czy jedna firma może stworzyć doskonały produkt? Masz rację. 
Nie byłoby to możliwe bez zastosowania zagranicznych technologii, które wyznacza-
ją branżowe standardy. Podobnie, jak w przypadku renomowanych, holenderskich 
marek kominków gazowych i w naszych urządzeniach znajdziesz sprawdzoną auto-
matykę gazową. JEDNAK to, co je wyróżnia to jej innowacyjne wykorzystanie oraz 
seria kluczowych usprawnień instalacyjnych.

Tylko Wybrani
W sprawach ważnych zdajemy się na specjalistów. To również najlepszy wybór dla 
każdego, kto chce cieszyć się satysfakcją z dobrze podjętej decyzji. Właśnie z tego 
powodu, wkłady gazowe CALMA dostępne są jedynie w wyselekcjonowanych salo-
nach kominkowych. To wyraz naszej troski o poziom fachowego doradztwa produk-
towego i projektowego oraz instalacji wykonanej na najlepszych materiałach.

Bez kompromisów
Kominki CALMA są bezpieczne zawsze i w każdych warunkach. Oto dlaczego:

MOŻESZ JĄ MIEĆ

Znajdź 
autoryzowany

punkt sprzdaży

Piloty z blokadami 
rodzicielskimi

Automatyczny 
wyłącznik z czujnikiem 
niedrożności przewodu 

powietrzno-spalinowego

Automatyczny 
wyłącznik 

z czujnikiem przerw 
w dostawach gazu

Mechanizm 
wykrywania 

cofania się spalin

Konstrukcja korpusu 
z klapami 

antywybuchowymi



mycalma.pl

http://mycalma.pl

