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Tradycyjne kominki posia-
daj  niezaprzeczalny urok, 
ale wymagaj  sta ej obs ugi 

i konserwacji. Doskona  alterna-
tyw  dla zapracowanych stanowi
kominki gazowe, które s  równie 
efektowne i – co najistotniejsze – 
niezwykle proste w obs udze. Dla 
wszystkich zabieganych, którzy 
marz  o odpoczynku przy ta cz -
cych p omieniach, firma Kratki.pl stworzy a seri  kominków gazo-
wych LEO.

Kratki.pl jako jedyny polski producent stworzy  lini  kominków 
gazowych, dzi ki którym czasoch onne rozpalanie ognia czy sprz -
tanie paleniska odchodz  w zapomnienie. 

CIEP O NA WYCI GNI CIE R KI 
Kominki gazowe z kolekcji LEO ograniczaj  do minimum liczb
obowi zków, które towarzysz  obs udze tradycyjnych kominków 
opalanych drewnem. Du ym u atwieniem jest sam proces ich roz-
palania. System uruchamia si  za pomoc  dotykowego pilota radio-
wego z wbudowanym termostatem. Wystarczy jedno klikni cie, by 
uzyska  p omie  i cieszy  si  przyjemnym ciep em. W zapomnie-
nie odchodz  wi c kwestie organizacyjne zwi zane mi dzy inny-
mi ze sk adowaniem opa u czy dok adaniem do kominka. Kominki 
gazowe LEO bez konieczno ci czyszczenia b d  gotowe do u ycia 
w ka dej chwili. 

ESTETYKA NA NAJWY SZYM POZIOMIE
Kominki gazowe z serii LEO wyró nia nowoczesny, eleganc-
ki design o horyzontalnej i realistycznej wizji ognia. Do czone 
do zestawu kamienie ozdobne, po u o eniu w palenisku stano-

wi  b d  efektowny detal, któ-
ry zapewni naturaln  atmosfer .
Niewidoczna ramka fasady u a-
twia podziwianie pi kna ognia. 
Do wyboru mamy a  cztery wer-
sje przeszkle  i dwa modele: 
LEO 100 i LEO 200, co pozwoli 
dopasowa  kominek do aran acji 
wn trza. Kominek gazowy LEO 
mo e mie  przeszklon  jedn ,

dwie lub nawet trzy cianki. Kominki dost pne s  równie  w wersji 
z szyb  typu TRUEVIEW, która zapewnia niczym niezak ócony wi-
dok na ogie  bez niepo danych refleksów.

EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE
W przypadku kominków z kolekcji LEO styl idzie w zgodnej parze 
z ekologi  – paliwo gazowe okre lane jest mianem ekologicznego 
opa u, który emituje minimalne ilo ci zanieczyszcze . Wszystkie 
produkty z tej linii posiadaj  certyfikat CE, który gwarantuje bez-
piecze stwo u ytkowania, ochron  zdrowia i rodowiska. Kominki 
LEO mo na zasila  wykorzystuj c jedno z dwóch róde  gazu – 
ziemny lub LPG. Dodatkow  zalet  jest wbudowany system zasilaj -
cy – dzi ki niemu urz dzenie nie wymaga zewn trznego ród a za-
silania i mo e pracowa  nawet przy braku pr du. 

Kominki gazowe LEO
z my l  o ekologii i bezpiecze stwie
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Pierwszy z nowej serii 
kominków gazowych – LEO 100 LEO 200
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