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PRZYSZŁOŚĆ TO MY – BRUNNER
Niemiecka firma BRUNNER – czołowy producent wkładów kominowych i piecowych
– stworzył w 2006 roku grupę swoich Generalnych Przedstawicieli Regionu w Polsce.
Cztery najbardziej doświadczone i otwarte na nowe technologie firmy kominkowe,
wybrane spośród wielu innych, stały się partnerem światowego producenta.
Wraz z firmą BRUNNER prezentują bardzo wysoki poziom kompleksowej usługi
wykonania kominka i wszystkich prac będących integralną jego częścią: od
profesjonalnego doradztwa, projektu i realizacji, po pełną odpowiedzialność przez
wiele lat użytkowania.
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Technologia precyzyjnego doprowadzenia powietrza do komory spalania pozwala
przez długi czas zachować czystą szybę oraz utrzymać spokojny i miły dla oka
ogień na całej szerokości wkładu, a grube płyty szamotowe, którymi wyłożone
jest palenisko urządzenia, podwyższają temperaturę w komorze spalania i dłużej
ją utrzymują.

Nowy wymiar kominka
Kumulacja ciepła z kominka
Wkłady kominkowe ArchitekturKamine ze swoją olbrzymią panoramiczną szybą
to duma firmy BRUNNER i pewny sukces w estetyce rozwiązań aranżacyjnych.
Paleniska z szybą frontową o szerokości 101, 121, 135, 166 cm, z szybą narożną
121 cm prawo- lub lewostronną, wkłady z szybą w łuku o szerokości 135 cm oraz
dwustronne, do tego szyba w całości chowana w górnej części wkładu, pozwalająca użytkownikowi korzystać z otwartego paleniska, to tylko niektóre przykłady
produktów niemieckiego producenta.

Firma BRUNNER wykonuje wkłady kompaktowe i piecowe, które przy zastosowaniu dodatkowych powierzchni grzewczych długo po wygaśnięciu ognia
w kominku emitują do pomieszczeń zmagazynowaną energię.
Masy kumulacyjne pozawalają stworzyć konstrukcje pieców kaflowych, a krążki
ceramiczne dają możliwość kumulacji ciepła w zabudowach na małych
powierzchniach i o nowoczesnej, prostej formie.

Pomorskie Centrum Kominkowe INTERIOR

CEBUD

KOMINKI KOZŁOWSKI

84-240 Reda, ul. Gdańska 4
tel./fax 058 678 8322, tel. kom. 0504 044 076

30-198 Kraków, ul. Balicka 320
tel./fax 012 637 3623

05-816 Warszawa Michałowice
Al. Jerozolimskie 259

e-mail: interior@hot.pl, www.kominki1.pl

www.cebud.eu

tel. 022 723 9098
fax 022 753 0498

Nowoczesne systemy wodne
KaminKessel to sprawdzone i bezpieczne paleniska z płaszczem wodnym
posiadające podwójną szybę, co pozwala na to, aby kominek stał się jednym
z głównych źródeł ogrzewania.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku większości wkładów z płaszczem
wodnym dużym problemem był efekt wychładzania paleniska, a co za tym idzie
– mocno zakopcona szyba. Nasz producent wyposażył urządzenia w system EOS
– sterowanie elektroniczne dopływu powietrza do spalania – co gwarantuje czystą
szybę i najbardziej optymalne spalanie drewna przy minimalnych pozostałościach
popiołu.
Kominek z płaszczem wodnym musi zostać odpowiednio dobrany do zapotrzebowania na ciepło w danym budynku, aby był w stanie spełnić oczekiwania
klientów i wytworzyć wymaganą ilość energii.

05-520 Konstancin Jeziorna
ul. Warszawska 18

ŁUBNIAŃSKIE KOMINKI

tel./fax 022 717 5393

46-024 Łubniany k. Opola, ul. Opolska 31
tel./fax 077 421 5337, 077 427 0610

www.kominki-kozlowski.com.pl
e-mail: info@kominki-kozlowski.com.pl

www.kominki.net.pl
e-mail: kominki@kominki.net.pl
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