
KOMINKI GAZOWE
tworzymy ciepłą atmosferę

kratki

Koszt eksploatacji

ogrzewanie gazem nie musi być drogie.  
prawidłowo wykonana instalacja minimalizuje zużycie 
gazu. 

Dzięki sterowaniu pilotem oraz możliwości regulacji 
płomienia, kominek gazowy zużywa tyle energii,  
ile w danej chwili potrzebujesz.  

rozpalanie i wygaszanie kominka to tylko jedno 
przyciśnięcie pilota.  

Koszt palenia kominkiem gazowym to 1,52 zł za godzinę. 

Koszt instalacji

zabudowa kominka nigdy nie była tak prosta.  
Dzięki nowoczesnej formie, kompaktowym rozmiarom  
i przemyślanej konstrukcji nie trzeba się martwić  
o wykonanie skomplikowanych zabudów. 
Dedykowane systemy kominowe oraz kanały dolotowe 
dają dowolność w ustawieniu i montażu kominka. 

kratki

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ INNE PRODUKTY 
GAZOWE: PATIO, KOZA GAZ
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Komfort
Kominki gazowe to całkiem nowe spojrzenie  
na kwestię eksploatacji i użytkowania kominka. 
rozpalanie za pomocą pilota oraz aplikacji na 
telefonie lub tablecie, zwiększanie płomienia 
lub jego zmniejszanie, brak popiołu, dokładania 
drewna oraz czyszczenia szyby, sprawiają,  
że jest to rozwiązanie dla każdego.

Jak powstanie Twój kominek?
Dbamy o to, by na każdym etapie budowy kominek  
był wykonany z najwyższą starannością.

Pomiar
przeszkolony fachowiec sprawdzi i dobierze kominek tak, aby 
sprostał twoim wymaganiom i warunkom w jakich będzie 
pracował.

Projekt
Kominek potrafi inspirować, zachwycać, koić nerwy, 
relaksować tworząc centrum domowego ogniska. 
w połączeniu z przemyślanym projektem zabudowy będzie 
stanowił ponadczasową dekorację.

 

Montaż
szybka i fachowa obsługa sprawi, że wprowadzenie 
kominka do domu nie będzie spędzać ci snu z powiek.

APLIKACJA 
STEROWANIA KOMINKIEM

Komfort i bezpieczeństwo!
Każdy element zabudowy dobrany z myślą o użytkowniku.

 

Sterowanie Mertik Maxitrol
rozwiązanie, które zastosowaliśmy to sprawdzony system. zapewnia 
nam pewność i niezawodność, a jednocześnie dając nieograniczone 
możliwości sterowania.

Front z CERAMIKĄ SCHOTT ROBAX®
stosowana w naszych wkładach ceramika dzięki bardzo niskiej 
rozszerzalności cieplnej wytrzymuje nawet ekstremalnie wysokie 
temperatury do 760°c, a także szoki termiczne.

Systemy kominowe
Nowej generacji system kominowy optymalizuje wydajność 
pracy całej instalacji i może być użyty podczas budowy nowych 
domów jednorodzinnych oraz do modernizacji istniejących 
budynków, w których stawia się za cel ograniczenie zużycia energii  
i kosztów związanych z ogrzewaniem.

SYSTEMY
KOMINOWE

Dlaczego kominek gazowy?
Rozwiąznie przyszłości dostępne już dziś.

Bezpieczeństwo
zautomatyzowany proces rozpalania, brak dostępu do 
komory spalania, czujnik termopary i zawory regulujące 
automatycznie wygaszą kominek, jeśli wykryją choćby 
najmniejsze odstępstwo od normy.

Jakość
precyzja maszyn i doświadczenie naszych pracowników 
dają gwarancję, że każdy kominek wykonany jest  
z najwyższą jakością i starannością byś mógł się nim 
cieszyć przez długie zimy.

Wizja ognia
Kochamy to co robimy, dzięki temu nasze kominki łączą 
w sobie wszystko co najlepsze pozwalając ci cieszyć się 
bajeczną wizją ognia bez ograniczeń. 

Ekologia
ostatni a zarazem najważniejszy aspekt, dla którego 
stworzyliśmy kominki gazowe to dbałość o środowisko  
i troska o przyszłe pokolenia. tworzymy nasze produkty  
tak, aby w trakcie produkcji, jak i użytkowania pozostawiały 
po sobie jak najmniejszy ślad w środowisku, a jednocześnie 
pozwalały cieszyć się i ogrzewać prawdziwym kominkiem.

KAMPANIA 
EKOLOGICZNA


