
historia pomysłu i pasji tworzenia
Powstanie gazowych kominków Tulp, to opo-
wieść o pasji do ognia, to historia o fascynacji 
płomieniem, który wzbogaca i umila atmos-
ferę przyjacielskich spotkań i  rozmów przy 
kominku.

Jesteśmy w  roku 2006, Michael Tulp założył 
fi rmę TULP FIREMAKERS i postanawia skupić 
wokół siebie utalentowanych ludzi, którzy 
stworzą zespół pracujących przyjaciół. Mi-
chel Tulp wie, że aby tworzyć, ważny jest nie 
tylko talent, ale również cecha umiejętności 
pracy w zespole, wie że luźna i przyjacielska 
atmosfera sprzyja kreatywności i  eliminuje 
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Funkcjonalny,
prosty i elegancki

Produkty innowacyjne 
i tyle samo rozwiązań grzewczych

Stûv Stories

+ Modułowy
+ Schowek szufl adowy
+ Kompatybilny z wentylatorem
+ Kompatybilny z podłączeniem 
    do powietrza zewnętrznego
+ Ruchomy pojemnik na drewno
+ Szeroka gama kolorów

Produkty Stûv 16 stanowią naprawdę wyjątkową rodzinę, której szlachetne linie tworzą scenę 
dla wyjątkowego spektaklu płomieni. Wysoce zaawansowane techniki spalania gwarantują 
bardzo korzystną wydajność. Szeroka skala możliwości zapewni każdemu mieszkaniu właści-
we rozwiązanie. Fotery Stûv są bardzo łatwe do zainstalowania, szczególnie przystosowane 
do mieszkań o niskim zużyciu energii. Witajcie u nas! Stûv 16… Seria innowacyjna i niezwykła.

Witamy w  świecie Stûv! Z  naszymi pro-
duktami od nowa urządzisz bądź odre-
staurujesz swoje wnętrze. Historia, którą 
opowiadają nasze produkty, jest prosta 
i  ciepła, niewyszukana i  skuteczna. To hi-
storia, w  której estetyka staje się funkcjo-
nalna, a przedmioty doskonale współgrają 
ze stylem. 
Jakość i  czystość to w  fi rmie Stûv hasła 
przewodnie. Udoskonalać znaczy uprasz-
czać. Łagodzić design. Nieustannie wpro-
wadzać coś nowego aż do momentu, 
kiedy między przyjemnością a  poszano-
waniem otoczenia nastanie doskonała 
harmonia. Stûv, to stan umysłu.

Stałe dążenie 
do udoskonalenia…
Stûv znacznie inwestuje w  badania i  roz-
wój zarówno w  swoim własnym labora-
torium jak i dzięki współpracy partnerskiej 
ze specjalistami z dziedziny spalania. Każdy 
szczegół ma swoje znaczenie, jeżeli cho-

dzi o  optymalizację działania paleniska. 
Urządzenia Stûv spełniają najostrzejsze 
wymgania norm dotyczących ochrony 
środowiska. Nadajemy priorytet ergono-
mii i prostocie na wszystkich etapach – in-
stalowania, stosowania, konserwacji – aby 
każdy użytkownik mógł wykorzystywać 
swoje urządzenie w sposób optymalny, 
Dlatego dostarczamy szczegółowe in-
strukcje instalowania, dobieramy naszą 
sieć sprzedaży oraz organizujemy szkole-
nia dla naszych partnerów sprzedawców 
i instalatorów.

Design
i technologia
w symbiozie

KOMINKI NA DREWNO
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elementy niezdrowej rywalizacji. Cel zostaje 
osiągnięty, powstaje zespół przyjaciół kocha-
jących piękne rzeczy i  skupionych nad ich 
tworzeniem.
Atmosfera pracy, w której powstają pomysły 
i  projekty produktów Tulp sprawia, że jest 
to inny, nowy sposób spojrzenia na ogień, 
poszukiwania nowych technologii, materia-
łów i  innowacyjnych konstrukcji. Dlaczego? 
Ponieważ Tulp słucha i patrzy, stara się czuć 
i  odgadywać potrzeby klientów, starannie 
analizuje potrzeby rynku.
Michel Tulp z przyjaciółmi ma wspólną pasję, 
kocha tworzyć piękne rzeczy, i  tworzy pro-
dukty, w których ogień i płomienie radośnie 
tańczą, a  my skupieni wokół kominka, czu-
jemy i  przekazujemy wyłącznie pozytywne 
emocje i uczucia.

holenderski talent designu
W fi rmie Tulp dokłada się starań, aby pracow-
nicy trwale wiązali się z  fi rmą i  docenia ich 
entuzjastyczne podejście do innowacyjnej 
techniki. Od początku istnienia fi rmy, Tulp 
pracował z  młodymi talentami z  designu 
holenderskiego takimi jak Piet Boon. Historia 
jego talentu jest znana nie tylko w Belgii i Ho-
landii, Piet Boon jest bardzo znanym i cenio-
nym na całym świecie designerem.
Projekty wnętrz domów, mebli, oświetlenia, 
hoteli i jego własnej wizji Range Rover Sport, 
to wszystko sprawia, że jest on inspiracją dla 
innych. Jego projekty są wizjonerskie, praw-
dziwe, eleganckie i  ponadczasowe, ale nie 
zapomina także o ich trwałości i funkcjonal-
ności. Jak sam powiedział: ”W dobrze zapro-

jektowanym domu, osoba musi się czuć, jak 
w eleganckim, ciepłym płaszczu”.
Ogień jest ważnym elementem i  jest obec-
ny w każdym domu zaprojektowanym przez 
projektanta. Tulp i Piet Boon stworzyli wspól-
nie, ekskluzywną serię kominków gazowych 
- seria Piet Boon.
Tulp to rozwiązania ponadczasowe, to wybór 
innowacyjnych materiałów, a  każdy komi-
nek gazowy ma swoją własną historię. Tulp 
tworzy gazowe kominki z jednym palnikiem, 
z podwójnym palnikiem i palnikiem „drewno’’. 
Doświadczenie i znajomość ognia są podsta-
wa tworzenia każdego z ich kominków. 

KOMINKI NA GAZ
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