Stûv stories
Rozkoszne ciepło,
design i architektura
„Fascynacja człowieka obecnością ognia wynika
być może z jego umiejętności do całkowitej stymulacji zmysłów. Ogień płonie i iskrzy płomieniem,
który ciągle się rusza, ciągle się zmienia... “

+ Stûv Stories
Stûv i design

Stûv i architektura

Ponad 30 lat specjalistycznej wiedzy

Design w Stûv to stan umysłu, który obejmuje

Forma wyrobów nierozerwalnie łączy się z

Na początku lat 80. Gérard Pitance, projektant

każdą interakcję człowieka z obiektem przez

otaczającą je architekturą. Te wyroby nie są

przemysłowy, poszukiwał piecyka do ogrzewania

cały okres użytkowania obiektu. Ten design łączy

zależne od architektury. Szanują ją, jednocześnie

domu, w którym zdecydował się zamieszkać. Nie

aspekty funkcjonalne i formalne bez szkody dla

inspirując nowe ścieżki, jakimi podąża. Formalna

znajdując zadowalającego rozwiązania na rynku,

jednego, ani drugiego. Estetyka wyrobów Stûv

prostota wyrobów umożliwia ich wbudowanie w

postanowił zaprojektować wyrób odpowiadający

jest ciągle uzasadniona. Forma podąża za funkcją,

każde wnętrze.

jego własnym kryteriom. Reakcje otoczenia były

czytelnością, semantyką obiektu oraz właściwego

tak entuzjastyczne, że postanowił wprowadzić

zastosowania użytych materiałów i technik.

ten model na rynek.

Stûv

opracowuje

wyroby,

które

stanowią

Misja Stûv

odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie, bez

Stûv – belgijska firma z siedzibą w Namur projek-

względu na to, czy jest ono praktyczne, fizjolo-

tuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania w zakre-

giczne czy też psychologiczne. Obiekt, który

sie indywidualnego ogrzewania drewnem, gazem

kiepsko spełnia swą funkcję, wzbudza frustrację

i peletem, które mają na celu uszlachetnienie

i wymaga ponownego przemyślenia.

ognia zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i
emocjonalno-estetycznym.

Rozwiązania opracowywane przez Stûv muszą
zawsze uwzględniać zajęcia wszystkich osób,

Aby to osiągnąć, Stûv nie odchodzi od linii, która

które w jednej lub w innej chwili użytkowania

ściśle bazuje na kreatywności, wzornictwie, jakości

obiektu stykają się z nim: producentów, instala-

opracowywanych wyrobów oraz ich zgodności z

torów, osób odpowiedzialnych za konserwację

oczekiwaniami konsumentów, przywiązując dużą

oraz użytkowników.

wagę do wartości ludzkich.
Ten pierwszy Stûv zawiera już wszystkie elementy, które sprawiają, że Stûv jest innowacyjną
i wyróżniającą się firmą: połączenie rozkoszy og-

„Innowacja jest złożonym
procesem, który na
różnych poziomach
angażuje wszystkie
obszary firmy.
Formalna spójność
wyrobu, gwarantowana
przez projektanta,
odzwierciedla kohezję
zespołu.”
Gérard Pitance, projektant przemysłowy i współzałożyciel Stûv
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Cytat na okładce: Lisa Heschong, Architektura i rozkoszne ciepło, Parenthèses Editions, 1981 dla tłumaczenia francuskiego

nia z wydajnym trybem ogrzewania, zamknięte
palenisko funkcjonujące również jako otwarte...
Od momentu powstania firma nieustannie się rozwija i tworzy nowe wyroby.

+ Stûv, 30 lat doświadczenia

1982

Gérard Pitance projektuje
swój pierwszy piecyk Stûv 60
nagrodzony na Biennale
Wnętrz w Courtrai (Belgia).

1983

Gérard Pitance i Benoît
Lafontaine nawiązują współpracę
i zakładają Concept et Forme,
biuro projektowe wyrobów.

2000

1990

Wprowadzenie na rynek Stûv
20, pierwszego kominka z
przesuwną, chowaną szybą.

Wprowadzenie na rynek Stûv 30,
pierwszego kominka z potrójnymi
drzwiczkami. Międzynarodowy patent.
Rozpoczęcie eksportu do Włoch, Francji,
Holandii, Szwajcarii, Kanady,...

2001

Wprowadzenie na rynek
Stûv 21 / Stûv otrzymuje
nagrodę Przewodniczącego
Konkursu Lépine (Paryż).

2006

Firma roku Ernst & Young, Główna
nagroda „Wallonie à l’Exportation“
(„Walonia w eksporcie“)

2008

Wprowadzenie na rynek Stûv 16-in
i Stûv 16-cube / nagroda Gazelle
namuroise de Trends-Tendances
(Gazela Namur Trendy-Tendencje).

2010

Wprowadzenie na rynek Stûv 30-compact
/ Concept et Forme SA staje się Stûv SA /
nagroda Gazelle namuroise de Trends-Tendances (Gazela Namur Trendy-Tendencje).

2011

Wprowadzenie na rynek
Stûv 30-compact in i du
Stûv 16 H / nagroda
Supergazelle namuroise
(Supergazela Namur) za
10 lat ciągłego wzrostu.

2012

Wprowadzenie na rynek Stûv microMega, chowanego paleniska z zakrzywioną
komorą z żeliwa. Liczne patenty.

2013

Wprowadzenie na rynek Stûv 30- compact H z
akumulacją, wprowadzenie na rynek Stûv 16-up.

2014

Wprowadzenie na rynek Stûv
30-H z akumulacją, połączenie z
Tulp, holenderskim producentem
piecyków gazowych, utworzenie
Stûv Inc. (Kanada).

2015

Nowy showroom w fabryce
w Bois-de-Villers (Belgia).
Wprowadzenie na rynek
Stûv 22. Wprowadzenie na
rynek kominka na granulat
Stûv P-10.
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Stûv Stories +Stûv 16

Gdy nowoczesna technika
uszlachetnia ogień

Stûv 16-cube

Stûv 16-H
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Stûv 16/78 H

Stûv 16/68-cube z podstawami szufladami Stûv RAL 3011

Stûv 16-up

Stûv 16/58 up

Drewno

prostota

linii
czysta energia
Stûv Stories

Stûv 16-in

Stûv 16-in z nałożoną ramą

+Stûv 16

Produkty Stûv 16 stanowią naprawdę wyjątkową

Stûv Stories +Stûv 16-rodzina

zaawansowane techniki spalania gwarantują

+ Otwierany za pomocą drzwiczek na zawiasach

la możliwości zapewni każdemu mieszkaniu

+ Występuje w trzech wielkościach: szerokość szyby 58, 68 i 78 cm

właściwe rozwiązanie. Witajcie u nas! Stûv 16…

+ Występuje jako piecyk, wkład i kominek dekoracyjny

Seria innowacyjna i niezwykła.

rodzinę, której szlachetne linie tworzą scenę
dla wyjątkowego spektaklu płomieni. Wysoce
bardzo korzystną wydajność. Szeroka ska-

+ Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego
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Zakres Stûv 21 jest specyficzną grupą. Prosta i dyskretna, koncentruje się na czystości i pięknie ognia.
Lecz chodzi również o grupę otwartą pełną ciepła i
przyjazną. Palenisko ednocześnie otwarte i zamknięte
dzięki szybie, którą można przesuwać całkowicie lub
częściowo. Stuv 21 jest dostępny jako jednostronny lub
dwustronny kominek w wielu rozmiarach. Ramy, obudowy i elementy wykączeniowe zapewniają dokładne
wykączenie. Rodzina Stuv 21, unikalne połączenie
optymalnej wydajności i atmosfery. Należy Odkryć!

+Stûv 21
Stûv Stories +Grupa Stûv 21
+ Szyba chowana

dokonał
połączenie prostoty i

atmosfery

+ Dostępny w wielu wymiarach
+ Dostępny jako jednostronny i dwustronny
+ Regulacja mocy
+ Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego

Stûv Stories +Stûv 21

Czyste połączenie paleniska
otwartego i zamkniętego
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Stûv 21-105

Stûv Stories

Drewno

Stûv 21-85

wymiary 85cm

Stûv 21-85

Kominki do postawienia wymiary 85cm

Stûv 21-75

Podwójna powierzchnia wymiary 75cm

Stûv Stories +Rodzina Stûv 21
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Stûv 22-90 C + spersonalizowana rama L4

ogień w pełnejj

swojej
czystości
Stûv Stories

+Stûv 22
Stûv Stories +Rodzina Stûv 22
+ Występuje w wymiarach 90 cm i 110 cm
+ Bardzo szeroki zakres mocy
+ Liczne możliwości integracji i spersonalizowanego
wykończenia
+ Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego

Bardzo szybko oswoją się Państwo ze Stûv 22. W optymalny sposób pozwala on cieszyć się maksymalnym
widokiem ognia ...z prawie niewidoczną ramą. Czy jest
otwarty, czy zamknięty, żaden dysonujący szczegół
nie zakłóca widoku ognia. Wysuwaną szybę można
łatwo otworzyć tak, aby całkowicie są schować. Maksymalna przyjemność i optymalna integracja Stûv 22
w domu. Nieskończenie konfigurowalny: tynk, kamień,
drewno... dzięki opatentowanej technice, która
umożliwia zastosowanie każdego materiału w pobliżu
ognia! Jedno urządzenie w czołówce efektywności.
Zapraszamy do poznania historii Stûv 22.
Stûv 22-90 + rama H
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Drewno

Stûv 22-110 D

+ przód H w kolorze rdzy

Stûv Stories +Stûv 22

Włączenie ognia do
architektury

Stûv 22-110

+ zintegrowany

Stûv Stories +Stûv microMega

Koncentracja technologii,
która podkreśla magię ognia

forma podąża za

funkcją

+Stûv microMega
Stûv Stories +Stûv microMega-rodzina
+ Wkład z chowaną szybą
+ Żeliwna komora o zakrzywionej formie do pionowych polan
+ zaawansowana szczelność
+ Duża modułowość mocy od 5 do 12 kW
+ Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego

Stûv Stories
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Drewno

Stûv microMega

z założoną ramą

Stûv microMega

z wbudowanymi panelami bocznymi

Mieszkanie zmienia się, jest lepiej izolowane i pochłania
mniej energii. Stûv microMega, dzięki swoim osobliwym
kształtom skupia ogień w sercu kominka. Takie opanowanie mocy ognia zapewnia potrzebne Państwu ciepło
z zachowaniem najbardziej surowych norm w zakresie
ochrony środowiska. Uszlachetnia widok płomieni.

Stûv microMega

z bocznymi szafkami

Stûv microMega

z białym kominem

Stûv microMega komin do posadowienia
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piękno
funkcjonalnego
design
Stûv Stories

Stûv 30-compact H

Dzięki swojej wyjątkowej szechstronności Stûv 30
spełnia wszystkie oczekiwania do niskoenergetycznego
lub małego domu. Wkład kominkowy, piec na drewno,
przenośny kominek: zawsze możesz zamontować Stûv
30-compact, który jest dokładnie tym, czego szukasz.
Ponadto dzięki zaawansowanemu systemowi spalania,
możesz spoglądać na piękni ogień zachowując wysoką
wydajność urządzenia.

+Stûv 30 | 30-compact
Stûv Stories +Stûv 30-rodzina
+ Wersja 30 od 6 do 12 kW, kompaktowa wersja od 3 do 9 kW
+ Drzwiczki oszklone: bezpieczne podziwianie widoku płomieni
+ Drzwiczki pełne: osiąganie najlepszych parametrów
+ Drzwiczki otwarte: delektowanie się autentycznymi walorami ognia
+ Możliwość połączenia z zewnętrznym powietrzem
+ System akumulacji – opcjonalnie

Stûv 30-compact

Drewno

Stûv Stories +Stûv 30 | 30-compact

Rewolucyjne… dzięki
trzem sposobom
użytkowania

Stûv 30

Stûv 30-compact in R

Stûv 30-in

kominki do postawienia

Stûv 30-in B
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Stûv Stories +Stûv P-10

Ciepło i design w Twoim domu

autentyczne połączenie

formy i

funkcji
Stûv Stories
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Granulat

+Stûv P-10
Stûv Stories +Stûv P-10
+ Piecyk na granulat drzewny
zapewniający rozległy i pełny płomień
+ Górna obrotowa część
+ Cicha praca
+ Dolna część profilowana ze stali lub
personalizowana
+ Sterowanie pilotem z termostatem

Dzięki eleganckiej konstrukcji i zaawansowanej technologii termicznej, Stûv P-10 doskonale wpisuje się w Państwa życiową przestrzeń.
„Stûv P-10” oznacza radość z efektywnego,
miłego i kontrolowanego ciepła. Umożliwia
relaks w obliczu gry płomieni, dzięki opatentowanej technologii, która zapewnia spokój
i rozległe płomienie palącego się peletu. W
ciszy i przy kontrolowanym spalaniu mogą
Państwo korzystać z rozprzestrzeniającego
się ciepła. Stûv P-10 to jedyny w swoim rodzaju piecyk na pelety, który łączy w sobie
estetykę, funkcjonalność i autentyczność.
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Stûv T-50 rond

każdy kominek
ma swą własną

historię
Stûv Stories

Stûv T-100

Stûv Stories +Stûv tulp

Nie ma nic
bardziej
osobistego,
niż własny
kominek
+Stûv tulp
Stûv Stories +rodzina Stûv tulp
+ Podwójny palnik lub palnik z efektem “”spalanego drewna””
+ Regulowane ciepło dla zapewnienia optymalnego komfortu
+ Sterowanie pilotem wyposażonym w termostat
+ Liczne możliwości integracji dzięki ramom ze stali lub UnderCover
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Stûv T-50

Gas

Stûv T-60

Historia Stûv to opowieść o zamiłowaniu do ognia, o miłej dyskusji przeprowadzonej przy trzaskającym ogniu. O
pięknych chwilach spędzonych przy kominku o eleganckich liniach. To po prostu wiara w ponadczasowe obiekty.
Gama piecyków gazowych tulp łączy w sobie piękno płomienia i integrację architektoniczną. Wszystko dzięki ukrytej
technice, która pozwala cieszyć się ciepłem. Formy wtapiają się w architekturę i przedłużają obecność ognia. To jest to,
co robimy w sposób ciągły w jednym celu: nadanie kominkowi roli głównego i szlachetnego elementu w Państwa domu.

Stûv T-95
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Stûv B-70.90

Stûv B-145.45
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Gas

szczegóły

nie
są
szczegółamy

+Stûv tulp
Stûv Stories +Stûv tulp
+ Podwójny palnik lub palnik z efektem “”spalanego drewna””
+ Regulowane ciepło dla zapewnienia optymalnego komfortu
+ Ściany wewnętrzne z lameli, żeliwne
+ Ramy i fronty z lameli, żeliwne dla zapewnienia jeszcze
większej personalizacji

Stûv dzieli z Państwem smak pięknych rzeczy. Jest to spo-

Stûv Stories

wodowane wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów,
dbałością o szczegóły i czystością formy. Ściany, ramy
i żeliwne fronty piecyków gazowych tulp jeszcze bardziej podkreślają osobowość domu. W żaden sposób nie
zakłóca to wydajności i efektywności.
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+ Stûv - Jakość, trwałość i
poszanowanie dla środowiska
Każdy szczegół jest ważny dla
optymalizacji działania kominka.
Kominki Stûv są projektowane i produkowane w Europie (Belgia) z założeniem
osiągnięcia jeszcze lepszej jakości,
trwałości oraz ochrony środowiska.

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.

Kominki Stûv są dystrybuowane przez :
Importer na teren Polski :
KOMINKI-KOZŁOWSKI
UL.Sokołowska 50 ,Wypędy
05-090 Raszyn
kom 602 226 800
tel 22 723 90 98
fax 22 753 04 98
www.kominki-kozlowski.pl

Kominki Stûv są projektowane i
produkowane przez : Stûv SA
rue Jules Borbouse 4
B - 5170 Bois - de - Villers
Belgia
info@stuv.com

stuv.com
PL - 93102075 - 201504

odnajdź nas na

