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Przyszłość należy do nas – BRUNNER
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Do ogrzewania powierzchni mieszkalnych cało-
rocznych: domów jedno- i wielorodzinnych,
mieszkań oraz sezonowych domów np. letni-
skowych jako główne źródło energii i dogrze-
wania jako urządzenie wspomagające 

Typy: fasady płaskie, panoramiczne, narożne
prawo- i lewostronne, dwustronne witryny ognia,
półokrągłe, łuki panoramiczne (nawet 166 cm)
oraz 180°, pryzmatyczne: trapezowe i panora-
my trójstronne bez widocznych łączeń szyb
Materiały: wkłady kompaktowe: stalowe z wy-
kładziną z grubych płyt szamotowych; wkłady
piecowe: żeliwne z dodatkowymi płytami sza-
motowymi
Drzwiczki: otwierane na bok: prawo i lewo-
stronne, podnoszone do góry – szyba chowana
w całości w górnej części wkładu, możliwość
zamontowania dodatkowych tylnych lub bocz-
nych drzwiczek do ładowania drewna (przy wkła-
dach piecowych i kompaktowych)
Wymiary [cm]: od wkładów typu mini po pano-
ramiczne o szer. 121, 135, 166, narożne o szer.
45, 67, 85 i 121
Średnica wylotu spalin [mm]: 200, 250, 300
Wymagania kominowe: minimalna wysokość 5
m, przekrój komina dopasowany do przekroju
przyłącza wkładu kominkowego
Paliwo: sezonowane drewno liściaste i iglaste
Czas palenia: urządzenia przeznaczone do cią-
głego palenia
System zabudowy: konwekcyjny w izolacji ter-
micznej z płyt krzemianowo-wapniowych, piec ku-
mulacyjny i piec kaflowy typu hypokausta: przy za-
stosowaniu ceramicznych mas kumulacyjnych lub
krążków ceramicznych w zabudowie z płyt sza-

motowych lub kafli ceramicznych za pomocą, któ-
rych ciepło rozchodzi się drogą promieniowania

Kraj produkcji: Niemcy
Gwarancja: od 5 do 10 lat
Usługi: kompleksowa obsługa – doradztwo
techniczne projekt i wykonanie po pełną odpo-
wiedzialność przez wiele lat użytkowania

NOWOŚĆ: wkład z płaszczem wodnym Kamin-
Kessel Klein – nowoczesne palenisko przezna-
czone do ogrzewania mniejszych domów jed-
norodzinnych
Przesyłamy na życzenie klienta bezpłatne
katalogi i foldery

Jako Generalny Przedstawiciel Regionu firmy
BRUNNER na okręg Polski środkowo-wschod-
niej serdecznie zapraszamy do nawiązania
współpracy: biura projektowe i firmy kominko-
we: sprzedawców oraz wykonawców 
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firma BRUNNER wyposaża swoje wkłady w
dodatkowy system EOS – elektronicznego
sterowania dopływem powietrza do spalania
dzięki temu uzyskujemy najbardziej optymal-
ne spalanie i czystą szybę
profil ramy umożliwia szybki montaż dodatko-
wej szyby
system podnoszenie szyby i szybkiego otwie-
rania to tylko niektóre ulepszenia wprowadzo-
ne do wkładów przez firmę BRUNNER znacz-
nie podwyższające komfort użytkowania
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