Piece i kominki Stûv :
jakośc, nowoczesny styl i ... przyjemność ognia !
Stûv, w skrócie
• 1
 20 pracowników
• 1 hala produkcjyna 5.000 m2 w Bois-de-Villers
(Belgia), gdzie jest zarząd i główna produkcja
• zakład w Floreffe (Belgia), gdzie jest departament R & D i częcz działalności produkcyjnej
• 15.000 palenisk i 4.000 obudow rocznie
• o brót w wysokości 25 mln euro rocznie
(2009)
• 7 0 % udział ekspor tu (Francja, Włochy,
Holandia, Hiszpania, Portugalia, Republika
Czeska, Kanada, Polska)
• sieć ponad 500 dystrybutorów
• kilka nagród przyznawanych na przestrzeni
lat: Konkurs Lépine (Paryż) Design Award
Batimat (Paryż), Grand Prix Walonii Export
(Belgia), itd.

Stûv szeroki zakres pieców i
kominków do stawiania
Piec jest samodzielny i niezależny rozwiązaniem
do ogrzewania drewnem.
Kominek jest idealnym miejscem dla tych,
którzy nie chcą dużych prac budowlanych.
Wkład kominkowy (lub wkład zabudowany)
jest idealny dla tych, którzy chcą dopasować
kominek do architektury domu.
Akcesoria (podstawy, regały na drewno, i
zestaw grillowy, itp.). Gama kolorów okien
wystawowych uzupełnia asortyment aby sie
dopasować do otoczenia wewnętrznego i
kolorów domu.

STÛV 16
Stûv 16 jest najlepszym kompromisem pomiędzy technologią a projektowaniem.
Doskonałe spalanie, wysoką wydajność i jest dostępny w 3 rozmiarach. : 58, 68 i 78 cm.

Stûv 16-in

Stûv 16-CUBE

Możliwość podstaw modulowych

Stûv 16-H

Wyposażony z regałem na drewno

STÛV 21
Stûv 21 : czyste linie i podnoszone drzwi.
Dostepny mechanizmy, kompletne uszczelnienie szyby, wysoka sprawnośc. Zestaw bez popielnika, z grillem, wykończenia wnętrz
ciemne lub jasne.
Najlepszy kompromis pomiędzy otwartym i zamkniętym kominkiem

Najlepszy kompromis pomiędzy techniki i nowoczesnym stylem

Bardzo łatwy w instalacji tak jak piece do natychmiastowego użycia

Okna wystawowe w kolorze, aby sie dopasować do kolorów otoczenia

Różne możliwości wykaczenia

Możliwość integracji w starym kominku

STÛV 30
Stûv 30 ma system z 3-drzwiami i jest jedynym na rynku światowym !
Drzwi szklane ogrzewa ciało, stałe drzwi ogrzewa duszę, kominek rozpala serce.

Stûv 30
3X
•
•
•
•
•
•

 brod na 360°
o
Wysoka sprawność
Łatwa instalacja
Wyjscie z góry lub z tyłu
Średnica 150 lub 180
Popielnik

Stûv 30-in
3X
•
•
•
•
•

 ysoka sprawność
W
Łatwa instalacja
Średnica 180
Duży popielnik
Możliwość instalacji
wentylatora

Stûv 30-up
3X
• K
 ompletny zestaw (palenisko +
rura wentylacyjna + końcówki)
• Gotowe zestawy połączeń
• Możliwości nadstawiania
• Doskonałe spalenie
• Zawieszone piec

Stûv 30-compact
3X
• Z
 integrowany obrotowy korpus
• Wlot spalonego powietrza z
zewnątrz
• Mały rozmiar
• Mała moc ogrzewanie
• Dostępny w wersjach niskich i
wysokich

Le STÛV 60
Oryginalny.

3X 3 drzwi obrotowych

chowane drzwi

Zestaw opcjonalny do grilla

kilka możliwych rozmiarów

korzystny dla domów pasywnych (wlot powietrza z zewnątrz połączony z paleniskiem)

Stûv sa

❘

rue Jules Borbouse, 4 ❘

B-5170 Bois-de-Villers ❘

wszystkie kominki są dopasowane dla domów niskoenergetycznych

Belgique ❘

info @ stuv.com ❘

www.stuv.com

