


Firma Kominki-Kozłowski jest jedną z wiodących firm w Polsce, która zajmuje się dystrybucją wkładów grzewczych 
oraz kompleksowymi usługami w zakresie instalacji kominków i budowy pieców kaflowych. Wkłady grzewcze pro-
ponowane przez nas to wysokiej jakości produkty bawarskiej firmy BRUNNER, której jesteśmy Głównym Dystrybu-
torem na terenach Polski centralnej, wschodniej oraz Wielkopolski.

W 2006 roku wprowadziliśmy na rynek nową ofertę produktów i technik grzewczych niemieckiego producenta Firmy 
Ulrich Brunner GmbH.

Firma Brunner to zakorzenione w tradycji rodzinne przedsiębiorstwo, które ma swą siedzibę w regionie  
Niederbayern na austriacko-bawarskim pograniczu. BRUNNER to ludzie - najczęściej zabawni i przyjaźnie 
nastawieni do życia, ale jedno traktujący bardzo poważnie: szczerzy i dumni z firmy. Tradycyjne wartości  
i najnowocześniejsza technika idą w parze. W tej atmosferze powstają  produkty, które pod względem  
jakości i rozwiązań technicznych nie mają sobie równych.

Brunner jest od ponad 25 lat liderem na rynku europejskim w produkcji wkładów grzewczych do kominków i pie-
ców kaflowych. Opracowane przez firmę produkty w proponowanych rozwiązaniach cechuje dbałość o środowisko 
naturalne, ekonomia ale również dążenie do doskonałości i najwyższej efektywności we wszystkich oferowanych 
technikach grzewczych. Urządzenia dostarczają ciepło w sposób oszczędny ,komfortowy oraz zgodny z zapotrze-
bowaniem. Decydując się na wkład kominkowy, wkład do pieca kaflowego lub kocioł grzewczy firmy Brunner, bar-
dzo łatwo stwierdzić, że są one warte swojej ceny! Zakupione przez Państwa urządzenia zostały wykonany w całości 
przez doświadczonych fachowców.
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Kominek BSK to ciepła zabudowa w nowoczesnej  
formie i atrakcyjnej cenie.

BSK to połączenie kominka konwekcyjnego z komin-
kiem akumulacyjnym.

Kominek może pozostać w zabudowie z „surowego 
betonu” lub może zostać otynkowany lub ozdobiony 
kaflami wielkoformatowymi.

BSK jest dostępny w kilku wersjach prezentowanych 
w prostych betonowych bryłach i nieskomplikowanych 
kształtach .
Również produkt BSK firmy BRUNNER zachowuje  
czystą szyba w trakcie palenia oraz ekonomiczny  
i ekologiczny  proces palenia.

BSK

EAS 
elektroniczne sterownie  

dopływem powitrza

Nagroda „Złote Ville”
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Piece systemowe Brunnera to bardzo atrakcyjna ofer-
ta cenowa połączona z doskonałą jakością.

BSO to połączenie pieca konwekcyjnego z piecem 
akumulacyjnym.

Składa się z betonowych elementów, w modnej nowo-
czesnej stylistyce „surowego betonu” którą możemy 
otynkować lub wykończyć według własnych upodobań.
Kluczowe znaczenie ma fakt, iż BSO jest  piecem   
wyposażonym w odpowiednią ilość masy akumulacyj-
nej (zestaw krążków lub kanałów ceramicznych). Czy-
sta szyba i ekonomia palenia połączona z dbałością  
o środowisko to dodatkowe atuty tego produktu.

BSO

BSO 3BSO 2BSO 1
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Widoczne piękno ognia i moc grzewcza tradycyjnego 
pieca kaflowego.

Wyposażony w masę akumulacyjną oraz zespolone  
z urządzeniem elektroniczne sterowanie procesem pa-
lenia, zapewni Państwu ciepło bez konieczności stałe-
go podkładania opału, tworząc jednocześnie przytulną 
atmosferę.

Obok tradycyjnych pieców proponujemy nowoczesne 
rozwiązania z dużą czystą szybą i pięknym widokiem 
ognia.

Wkład HKD to nowoczesna interpretacja tradycyjnego 
pieca kaflowego. Za dużą szybą witroceramiczną kryje 
się bardzo trwały wkład grzewczy z żeliwa. Ciepło jest 
oddawane za pośrednictwem wysoce efektywnych 
dodatkowych powierzchni grzewczych i bezpośrednio 
do pomieszczenia przez dużą szybę. Z jednej strony 
oznacza to mniej masy akumulacyjnej niż w przypadku 
tradycyjnych pieców, z drugiej strony pozwala na szyb-
sze ogrzanie pomieszczenia.

PIECE KAFLOWE

Piec z masa 
nasadowąPiec z masa KMS
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Jakość i elegancja to cechuje i wyróżnia nasze wkłady 
 kominkowe.
 
W ofercie firmy BRUNNER są paleniska w różnych 
wielkościach i formatach szyby, odznaczają się wy-
jątkową trwałością i wytrzymałością materiałów  
z których zostały wykonane oraz możliwością  elek-
tronicznego sterowania procesem palenia kompatybil-
nym z wybranym urządzeniem.

Wybierając nasz produkt tworzycie Państwo kominek 
jako wyjątkowy element architektoniczny wnętrza uzy-
skując niepowtarzalny klimat.

WKŁADY GRZEWCZE

KK 51/67

AK 53/135 TUNNEL 38/86

STIL 75/90 TUNNEL62/76

ECK57/82/48 PANORAMA 
57/25/10125

PANORAMA 
51/88/50/88
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Ogrzejemy każdy dom.

Bogatą ofertę wkładów kominkowych z płaszczem wod-
nym i wbudowanym wymiennikiem ciepła wyróżnia  wy-
jątkowo ekonomiczne spalanie oraz efekt czystej szyby.

Natomiast centrala BHZ z elektronicznym sterowaniem 
współpracuje i zarządza wszystkimi źródłami ciepła  sto-
sowanymi w nowopowstałych i modernizowanych do-
mach.

WKŁADY 
Z PŁASZCZEM WODNYMEOS - 6

KESSEL 
45/101

KESSEL 
HKD 2,2

KESSEL 
38/86

KESSEL
62/76
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Zalety GOF (Grundofenfeuerung - paleniska szamotowe):
- wysokiej jakości - paleniska szamotowe z dwuścienną  
komorą oraz komorą spalania ISO o najróżniejszych  
wymiarach z bardzo wieloma formatami drzwiczek;
- aktualne - oczywiście wszystkie sprawdzone i certyfiko-
wane dla obowiązującego od 2015r. poziomu 2 BlmSchV;
- wielostronne - doprowadzenie powietrza dla pale-
nisk może być regulowane ręcznie lub także za pomocą  
naszego EAS. Szybkie oddawanie ciepła poprzez dużą 
ceramiczną szybą oraz zakumulowanie promieniujące cie-
pło za pomocą masy akumulacyjnej. Idealne rozwiązanie 
dla coraz mniejszego zapotrzebowania na ciepło za po-
mocą masy akumulacyjnej. Idealne rozwiązanie dla coraz 
mniejszego zapotrzebowania na ciepło w nowoczesnym 
budownictwie;
- korzystne cenowo - z końcem września oferujemy  
dodatkowo dla wszystkich palenisk szamotowych gotowe 
zestawy masy akumulacyjnej z naszymi MSS (modułowa 
masa akumulacyjna); 
- czas zabudowy - palenisko 4 godz. / czas zabudowy: 
masa akumulacyjna 3 godz.

GOF
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Cała sztuka w przypadku ogrzewania budynku przy 
użyciu odnawialnych źródeł energii polega na tym,  
by optymalnie rozwiązać połączenie procesów wytwa-
rzania, magazynowania i dystrybucji energii cieplnej.  

Wytworzone ciepło, które nie jest potrzebne natych-
miast, trzeba zmagazynować i wykorzystać dopiero  
wtedy, gdy istnieje zapotrzebowanie. W naszym  
systemie o nazwie BHZ wytwarzanie energii polega 
na wykorzystaniu drewna jako opału w piecu kaflo-
wym, oraz słońca, jako czynnika wspomagającego 
- głównie produkcję ciepłej wody użytkowej. Kolek-
tory słoneczne są efektywne głównie latem, podczas 
gdy zimą stosowane jest drewno w postaci polan  
i ewentualnie także granulatu drzewnego (pelet). 
Inteligentne rozwiązanie kwestii magazynowania  
energii cieplnej pozwala tym samym stworzyć nieza-
leżny system grzewczy bazujący na energii drewna  
i słońca.

CENTRALA GRZEWCZA BHZ 2.0

Sterownik EOS 6

Skrzynia Hydrauliczna
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Wytwarzanie ciepła Wykorzystanie ciepła

Centrala grzewcza BHZ

Magazynowanie ciepła

EOS 6  
wyświetlacz

EOS 6  
sterownik

źródło ciepła 2 
drewno i pellet w piecu  
kaflowym lub kominku

źródło ciepła 3 
panele solarne 
kolektory słoneczne

sterownik  
do centrali BHZ

źródło ciepła 1 
np. piec olejowy, gazowy,  
na biomasę, pompa ciepła

BHZ  
wyświetlacz

zintegrowany

obwód grzewczy  
I piętro

termiczny zawór  
sterujący

obwód grzewczy 
parter

zimna woda

ciepła woda

magistrala danych BRUNNER

termostat 



KOMINKI KOZŁOWSKI 
Warszawa Wypędy 

ul. Sokołowska 50, 05-090 Raszyn 
tel. 22 723 90 98, kom. 602 226 800

info@brunner.info.pl

www.kominki-kozlowski.pl

...można działać w sposób odpowiedzialny, 
ekologicznie, nie odbierając sobie przyjemności 
płynącej z obcowania z ogniem ...

ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ

Wyróżnienie redakcji miesięcznika  
„Ekologia i Rynek” w kategorii „PRODUKT”  
dla marki Brunner


