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Kominki Stûv stanowią naprawdę wyjątkową 

serię, której szlachetne linie tworzą scenę dla 

wyjątkowego spektaklu płomieni. Wysoce 

zaawansowane techniki spalania gwarantują 

bardzo korzystną wydajność. Szeroka skala 

możliwości zapewni każdemu mieszkaniu 

właściwe rozwiązanie. Fotery Stûv są bardzo 

łatwe do zainstalowania, szczególnie przysto-

sowane do mieszkań o niskim zużyciu energii. 

Urządzenia Stûv spełniają najostrzejsze wyma-

gania norm dotyczących ochrony środowiska. 

Firma Kominki Kozłowski nadaje priorytet 

ergonomii i prostocie na wszystkich etapach 

− instalowania, stosowania, konserwacji − aby 

każdy użytkownik mógł wykorzystywać swoje 

urządzenie w sposób optymalny. Kominki Stûv 

są bardzo łatwe do zainstalowania, szczególnie 

przystosowane do mieszkań o niskim zużyciu 

energii.

Stûv P-10 − piec na pellet
Kominki Stuv P-10 opalane pelletem spełniają 

wymogi europejskiej normy EN 14785:2006 

pod względem wydajności, emisji gazów i bez-

pieczeństwa. Wyróżnia je charakterystyczne 

wzornictwo i duże przeszklenie. Możliwość 

obracania kominka o 45° w poziomie potęguje 

efekt promieniowania cieplnego.

Paliwo: wyłącznie średnica 6 mm, długość 

3-40 mm i wilgotność ≤ 10 % % (certyfikacja 

DIN+A1, EN+)

Ciężar kominka: 175 kg

Nominalna moc grzewcza: 8 kW

Wydajność (przy mocy nominalnej): 90,5 %

Ciąg zalecany przy mocy maks./min: 6/3 Pa

Emisja CO przy mocy nominalnej: 0,001 %

Wymagania dotyczące zasilania elektrycz-
nego: 230 V/50 Hz, pobór mocy 1000/40 W

B-fire − kominek na gaz
Kominki idealne do generowania optymalnego 

poczucia ciepła, ponieważ ogień jest rozpro-

wadzany w całej głębokości kominka. Dajemy 

jednak możliwość korzystania tylko jednego 

palnika, wybór tej opcji redukuje ciepło o 50%, 

podczas gdy sprawność urządzenia pozostaje 

na poziomie 80%. To jednocześnie nasza pro-

pozycja na spędzanie wspaniałych wieczorów 

wiosną i jesienią. Druga wersja dwupalnikowa 

pozwala na uzyskanie efektu płonących polan 

drewnianych. Duży palnik z małym płomie-

niem z przodu i mały palnik z dużym płomie-

niem z tyłu ,a także ułożone w komorze „drew-

no” , bardzo realistycznie upodabnia gazowy 

kominek do kominka na drewno. Jednocześnie 

włączenie drugiego palnika zwiększa emisję 

ciepła o 50%.

Stűv 22 − kominek na drewno
Palenisko grzewcze Stûv 22 to nowoczesny 

produkt świetnie komponujący się z architek-

turą wnętrza. Rama wkładu jest praktycznie 

niewidoczna, pozostawiając jedynie piękny 

KOMINKI DO DOMÓW 
ENERGOOSZCZĘDNYCH I PASY WNYCH 

STÛV

widok ognia. Doskonale ukryty został także 

uchwyt podnoszący szybę. Dzięki innowacyj-

nemu rozwiązaniu technicznemu uchwyt jest 

umiejscowiony w pewnej odległości od ognia 

i mimo że niewidoczny, w razie potrzeby łatwo 

z niego skorzystać. Stûv 22 można także łatwo 

spersonalizować, co daje dodatkowe możli-

wości aranżacyjne. Może na stałe pozostać 

w wybranej wersji lub zmieniać wygląd na 

każdy nowy sezon. Warto także pamiętać, że 

jest to wysokowydajne urządzenie grzewcze.

Stûv 16 − kominek na drewno
Kominki Stûv 16 dzielą się na trzy grupy 
wymiarowe, zależnie od szerokości:
l Model wąski (Stûv 16/58) na polana o dłu-

gości maksymalnej 33 cm

l Model średni (Stûv 16/68) na polana o dłu-

gości maksymalnej 50 cm

l Model szeroki (Stûv 16/78) na polana o dłu-

gości maksymalnej 60 cm

Zakres mocy użytkowej [kW]: 6-12

Sprawność [%]: 75-80
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Wyłączny Dystrybutor na Polskę:
KOMINKI KOZŁOWSKI
Warszawa Wypędy
ul. Sokołowska 50, 05-090 Raszyn
tel. 22 723 90 98, kom. 662 1 O 70 90
e-mail: info@kominki-kozlowski.pl


