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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Kominki wodne, poza tradycyjnymi kot ami 
c.o., staj  si  podstawowymi ród ami ciep a
w domach naszych klientów. Wzrastaj ce ceny 
paliw p ynnych oraz moda na kominki spo-
wodowa y gwa towne zainteresowanie tego 
typu ogrzewaniem. Kominki LECHMA mog
by ród em ciep a w domu o powierzchni od 
80 do 300 m2. Cz sto stosowanym rozwi za-
niem jest tak e wspó praca kominka z dowol-
nym ród em ciep a (kot em gazowym, elek-
trycznym, olejowym, systemami solarnymi, 
pompami ciep a) oraz zasobnikami buforo-
wymi i c.w.u.
W kominku LECHMA, tak samo jak w ka -
dym tego typu urz dzeniu grzewczym, nale-
y pali  polanami drewna li ciastego. Polana 

powinny mie  obwód do 50 cm i d ugo ci do 
40 cm. Bardzo wa ne jest palenie drewnem 
o wilgotno ci do 20%, co w praktyce osi ga 
si  sezonuj c drewno w odpowiednich wa-
runkach przez okres 2 lat. Dozwolone jest 
równie palenie brykietami, a tak e pele-
tem z drzew li ciastych. Wszystkie komin-
ki z p aszczem wodnym LECHMA posiada-

j  znak budowlany B i oznaczenie CE. Ka dy 
model kominka badany jest w notyfikowa-
nym instytucie i otrzymuje stosowny certy-
fikat dopuszczaj cy do sprzeda y na terenie 
Unii Europejskiej.

Wk ad kominkowy wodny PL-500 Green 
XL SB/SP 15kW – ekologiczny, wydajny, es-
tetyczny!
Nowoczesna konstrukcja kominków z serii
PL-500 Green wyposa ona jest w system do-
palania spalin. Zapewnia to ekologiczne spa-
lanie bez potrzeby stosowania szybra, powo-
duj c, e kominek spe nia surow  niemieck
norm  BImSch V2. Fakt ten jest o tyle istot-
ny, e norma BImSch V2 zacznie obowi zy-
wa  od grudnia 2014 roku. Przy nominalnej 
mocy 15 kW i sprawno ci 85% kominek emitu-
je do otoczenia zaledwie 0,09% CO. Kominek
PL-500 wyposa ony jest standardowo w ch od-
nic  p aszcza wodnego, dodatkowy dolot po-
wietrza, regulacj  powietrza  tryby rozpa-
lanie/praca, wyjmowany pojemnik na popió
pod rusztem.

Kominek z p aszczem wodnym LECHMA
 ekologia, wydajno , estetyka

LECHMA Lech Piasny
ul. Strzeszy ska 30

60-479 Pozna
tel. 61 656 75 40 (-15)

faks 61 656 74 21
www.lechma.com.pl

biuro@lechma.com.pl

Kominki z p aszczem wodnym ciesz  si  coraz wi kszym zainteresowaniem w ród 
Klientów. Podstawowa zaleta kominka z p aszczem wodnym to po czenie walorów 
estetycznych z mo liwo ci  najbardziej ekonomicznego wykorzystania energii wy-
tworzonej w palenisku. Poza walorami grzewczymi kominek LECHMA wzbogaca wy-
strój wn trza, a widok ognia daje niepowtarzalny klimat ciep a domowego ogniska.
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