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Prostota w pełnym wymiarze



Stûv Stories +Stûv 16

Innowacyjna  
technika 
odpowiedzią  
na potrzeby  
nowoczesnego  
designu
stuv.com

Stûv Stories 

Witaj w świecie Stûv! Nasze produkty  
są źródłem dla urządzania i przerabi-
ania Twoich wnętrz. Przemawiają do 
nas w sposób prosty i ciepły, dyskretny 
i skuteczny. To historia, w której estety-
ka staje się funkcjonalna, a przedmioty 
doskonale współgrają ze stylem. W Stûv, 
jakość i czystość (formy) to słowa kluc-
zowe. Ulepszyć znaczy uprościć. To hu-
manizacja design’u. To ciągła innowacja 
aż do osiągnięcia doskonałej harmo-
nii między przyjemnością a dbaniem o 
środowisko. Stûv, to stan umysłu.



Stûv Stories +Stûv 16

Design 
i technologia
w symbiozie

Model wystawienniczy: Stûv 16/68-cube



Stûv Stories +De Stûv 16-rodzina

Produkty innowacyjne  
i tyle samo rozwiązań  
grzewczyc

Produkty Stûv 16 stanowią naprawdę wyjątkową rodzinę, której szlachetne linie tworzą 

scenę dla wyjątkowego spektaklu płomieni. Wysoce zaawansowane techniki spalania 

gwarantują bardzo korzystną wydajność. Szeroka skala możliwości zapewni każdemu 

mieszkaniu właściwe rozwiązanie. Fotery Stûv są bardzo łatwe do zainstalowania, szc-

zególnie przystosowane do mieszkań o niskim zużyciu energii. Witajcie u nas! Stûv 16… 

Seria innowacyjna i niezwykła. 



Produkty dzielą się na trzy grupy, zależnie od szerokości:

+ Model wąski (Stûv 16/58) na polana o długości maksymalnej 33 cm 

+ Model średni (Stûv 16/68) na polana o długości maksymalnej 50 cm 

+ Model szeroki (Stûv 16/78) na polana o długości maksymalnej 60 cm

Stûv Stories  +Stûv 16-rodzina... Rodzina liczna, 
dysponująca każdym rozmiarem!

Stûv 16-kominek Stûv 16-up Stûv 16-HStûv 16-cube Stûv 16-in

wymiary odnoszą 
się do wszystkich 
modeli
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Stûv Stories

prostota 

linii
czysta energia
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+ Korzystajcie w pełni ze spektaklu płomieni i efektywności urządzenia!

+ Drzwi kominkowe zabezpieczają przed ogniem

+ Ciepło utrzymuje się znacznie dłużej

+ Dopływ powietrza z zewnętrz jest możliwy we wszystkich typach Stûv 16

Stûv Stories +Stûv 16

Ekspertyza techniczna
i znaczenie detali



Stûv Stories +Stûv 16-cube

+  Idealne rozwiązanie jako ogrzewanie główne, punktowe 

lub do stworzenia miłej atmosfery wnętrza

+  Może być ustawiony na podstawie Stûv, podstawie   

wykonanej przez rzemieślnika lub na meblu

+ Możliwość skanalizowania powietrza

+  Wentylator jako urządzenie dodatkowe

+  DIstnieje w trzech rozmiarach

Gdy nowoczesna 
technika uszlachetnia 
ogień
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Zaprezentowany model: Stûv 16/68-cube z podstawami szufladami Stûv StuvGrey



Stûv Stories +Stûv 16 podstawa 

+ Modułowy

+ Schowek szufladowy

+ Kompatybilny z wentylatorem

+ kompatybilny z podłączeniem do powietrza zewnętrznego

+ Ruchomy pojemnik na drewno

+ Szeroka gama kolorów

Funkcjonalny,  
prosty i elegancki



Stûv Stories +Stûv 16-up

+ Odsłonięty, panoramiczny widok na płomienie

+ Istnieje w trzech rozmiarach 

+ Możliwość skanalizowania powietrza

Stûv 16-up zaskakuje za każdym razem ciepłem i niezwykłym klimatem, które twor-

zy w pomieszczeniu. Magię wnętrza kreują szlachetne linie, prostota i elegancja. 

Przeszklone drzwiczki kominkowe udostępniają wspaniały widok na tworzący 

się spektakl płomieni. Obrazu dopełnia efekt wizualny zawieszonego kominka: 

odsłonięta podłoga powoduje, że pomieszczenie wydaje się znacznie większe, 

niż jest w rzeczywistości. Wreszcie Stûv 16 up zaskakuje znakomitą wydajnością, 

możliwą dzięki systemowi odzyskiwania ciepła ze spalin. Stûv 16-up: zawieszony 

kominek, uniwersalny i bardzo wydajny. 

Przedstawiony model : Stûv 16/58-up



Stûv Stories +Stûv 16-H

Ogień w czystej  
postaci i drewno na 
wyciągnięcie ręki

+ Model z wbudowanym  zapasem polan

+ Istnieje w trzech rozmiarach 

+ Możliwość połączenia z zewnętrznym powietrzem

Przedstawiony model : Stûv 16/58-H



Stûv Stories +Stûv 16-in

Ogień rozmiaru XXL? Tak niezwykłe doświadczenie, wraz z panoramicznym widokiem 

na płomienie proponuje Wam Stûv 16-in. Niezwykły klimat i wspaniałe wrażenia są 

gwarantowane. Dzięki innowacyjnemu systemowi spalania i wyjątkowej wydajności 

– ponad 75%, jest to idealne rozwiązanie na potrzeby ogrzewania głównego lub 

punktowego. Wkład kominkowy Stûv 16-in został tak zaprojektowany, by łatwo 

można go zaadoptować tak do istniejącego, jak i nowego kominka. Jest dostępny 

w trzech rozmiarach. Dla każdego ogniska domowego odpowiedni Stûv!

+ Model do wbudowania 

+ Istnieje w trzech rozmiarach

+ Możliwość połączenia z zewnętrznym powietrzem

+ Możliwość skanalizowania powietrza

+ Wentylator – opcjonalnie

Ubierzcie dla mnie 
ten kominek!

Delikatna obudowa niwelująca wrażenie 
ociężałości części murowanej

Specjalna obudowa maskująca 
kontury wnęki

Obudowa, którą można ozdobić według 
indywidualnego pomysłu – elementy 
dekoracji do wyboru
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Przedstawiony model Stûv 16/58-in z nałożoną ramą



  

Stûv Stories +Stûv 16-kominek ozdobny

+  Model do wbudowania z kominkiem dekoracyjnym i 

wbudowanym stojakiem  na polana

+  Istnieje w trzech rozmiarach    

+  Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego

+  Możliwość skanalizowania powietrza

+  Instalowanie i wykończenie uproszczone

Wszędzie w swoim 
żywiole

24

Model przedstawiony: Stûv 16/78- kominek
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Stûv Stories +Stûv 16-kominek ozdobny
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Ta twość instalowania

1

2

3

palenisko
stojak na polana
elemen t wykończenia
“Kominek” ze stali

1

2

3
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Połączenie wydajności, 
pomysłowości i designu
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Technika spalania i 
cyrkulacji powietrza Stûv 16

Nastawienie powietrza spalania

Powietrze do spalania.
Ilustracja z bezpośrednim 
podłączeniem powietrza pod 
paleniskiem. Podłączenie 
powietrza zewnętrznego może 
być również usytuowane z tylu 
urządzenia.

Spalanie. 
Doprowadzenie powietrza, 
komora spalania i odpro-
wadzania spalin tworzy układ 
zabezpieczający przed 
dostępem powietrza. 

Powietrze jest pobierane w po-
koju dziennym i podgrzewane 
przez urządzenie

Ciepło ze spalin jest wymienia-
ne z powietrzem konwekcyjnym 
cyrkulującym wzdłuż komory 
spalania.

Gorące powietrze ogrzewa 
pokój na zasadzie naturalnej 
konwekcji.
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+  Mobilobox: wszystko na wyciągnięcie ręki (zapałki, drewienka, 

produkty do konserwacji i inne)

+  Praktyczny wózek na drewno, o liniach prostych i czystych: 

nieodzowne akcesorium do wszystkich typów Stûv.

Stûv Stories +Stûv mobilobox i wózek na drewno

Nowa epoka,  
innowacyjne rozwiązania



 

 

 

 

Charakterystyki techniczne 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-komin. 16/68-komin. 16/78-komin.

ciężar urządzenia | kg 105 113 121 136 147 158 113 122 130 91 102 112 113 122 130

nominalna wydajność urządzenia grzewczego | kW 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10

optymalny zakres mocy użytkowej | kW 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12 6-9 7-11 8-12

sprawność cieplna | % 80 77 75 80 77 75 80 77 75 80 77 75 80 77 75

emisja CO | % 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

emisja pyłów* | mg/Nm3 73 72 70 73 72 70 73 72 70 73 72 70 73 72 70

zalecane zużycie drewna na godzinę*** | kg/h 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6 1,7-2,5 2,1-3,3 2,4-3,6

długość polana | V/H - cm -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60 -/40 -/50 -/60

dopływ powietrza z zewnątrz | ø mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 

Options 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-komin. 16/68-komin. 16/78-komin.

+ podstawa o o o - - - - - - - - - - - -

+ wózek na polana o o o - - - - - - - - - - - -

+ wlot powietrza z zewnątrz o o o o o o o o o o o o o o o

+ odprowadzenie spalin do góry s s s s s s s s s s s s s s s

+ wentylacja elektryczna o o o - - - - - - o o o - - -

+ pojemnik na drewno - - - s s s - - - - - - s s s
 

Wymiary 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-komin. 16/68-komin. 16/78-komin.

(A) szerokość | mm 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780

Stûv 16  
specyfikacje 
techniczne
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 Stûv 16-cube  Stûv 16-H  Stûv 16-up  Stûv 16-in

32 33

*  metoda pomiaru wg DIN +

**  przy 12 % wilgotności

V/H pozycja pionowa / pozycja pozioma

o opcja

s standard

-  niedostępny

 Stûv 16-kominek
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Kolofon

koncepce  Brigitte Boits

fotografie  François Chevalier

výzdob  Edith Vervest

texty  JP Nieuwerkerk

pracovník odpovědný za komunikaci Serge Alhadeff

odpovědný vydavatel  Gérard Pitance

Dokumenty i zdjęcia nie są objęte umową. Stûv zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. 

Niniejsza broszura została starannie opracowana ; jednak nie bierzemy odpowiedzialności za  

ewentualne błędy, które mogą się w niej pojawić.

Wilgotność drewna używanego do palenia we wszystkich kominkach musi być bezwzględnie niższa niż 20 %. 

Wszystkie kominki zostały przetestowane zgodnie z normami EN 13240 WE & EN 13229 

Zgodny z normami i znakami : 

Flamme Verte 5* (FR), BImSchV 1 (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 &2 (BE), VKF (CH)

Nieustanne udoskonalanie...

Stûv inwestuje wiele środków w badania i rozwój zarówno we własnym laboratorium, 

jak i we współpracę z ekspertami w dziedzinie spalania. Celem tych inwestycji nie jest 

jednak uzyskanie lepszych wyników jedynie na papierze!

Jak mogli Państwo zaobserwować na kartach naszego katalogu, każdy szczegół jest 

ważny dla prawidłowego działania pieca. Czynniki te są następnie uwzględniane na eta-

pie projektowania naszych urządzeń. Skupiamy się na ergonomii, aby każdy użytkownik 

mógł wykorzystywać swoje urządzenie w optymalny sposób dzięki prostemu systemowi 

regulacji. Dlatego też dołączamy do sprzętu szczegółowe instrukcje montażu, starannie 

wybieramy naszą sieć sprzedaży oraz organizujemy szkolenia dla naszych partnerów 

handlowych.

Gwarancja Stûv

+  Piece Stûv są cenione za ich design i wydajność. To solidne i niezawodne urządzenia.

+  I dlatego Stûv może zaoferować użytkownikom swoich produktów przedłużoną 

gwarancję. To dodatkowe trzy lata gwarancji oprócz gwarancji ustawowej.

+  Czyli w sumie 5 lat gwarancji na korpus pieca, 3 lata gwarancji na podzespoły elek-

tryczne i 3 lata gwarancji na inne podzespoły.

Co należy zrobić, aby skorzystać z przedłużonej gwarancji?

Po prostu wypełnić formularz gwarancyjny znajdujący się na ostatniej stronie instrukcji 

obsługi i przesłać go do firmy à Stûv w wersji papierowej lub – jeszcze prościej - wypełnić 

formularz online na stronie www.stuv.com.
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Stûv 16

+ Prostota w stanie czystym

Stûv 21

Palenisko zarazem otwarte i zamknięte

Stûv 30

Subtelne krzywizny,  szlechetne 
użytkowanie

Stûv 30-compact

Subtelne krzywizny, autentyczne ciepło

Stûv microMega

mikroobjętość wewnętrzna,
Megawidoczność płomieni

odnajdź nas naKominki Stûv są projektowane i
produkowane przez : Stûv SA
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers 

Belgia

t +32 (0)81 43 47 96

info@stuv.com

stuv.com

Kominki Stûv są dystrybuowane przez :


