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kominki Tarnava

Jeżeli są państwo zdecydowani

na kominek, to niech to będzie

TARNAVA

Monolityczny kominek to pomysł spraw-

dzony w całej Europie – natomiast tajni-

ki jego produkcji zależą od producentów.

Firma TARNAVA powstała w atmosferze potrzeb

i nowatorskich pomysłów. Jako jedna z pierwszych

na polskim rynku rozpoczęła produkcję monolitycz-

nych wkładów kominkowych, których metodę wy-

twarzania dziś opanowała do perfekcji. TARNAVA

ciągle udoskonala i poszerza swoją ofertę produk-

tów wdrażając nowe rozwiązania techniczne oraz

szkoląc swoją kadrę, by jak najlepiej spełniać ocze-

kiwania zarówno w sferze produktu, jak i sprzeda-

ży. Taką postawą zamierza również kierować się

w przyszłości. 

Wkłady TARNAVA są odlewane jako całość, bez

spawów i śrub skręcających. Takie rozwiązanie eli-

minuje potrzebę stosowania uszczelek czy mas

uszczelniających, stosowanych w kominkach skrę-

canych, które tracą szczelność po pewnym czasie.

Drzwiczki wkładu są indywidualnie dobierane i szli-

fowane co zapewnia im absolutną szczelność bez

potrzeby stosowania uszczelek. 

Wkłady kominkowe TARNAVA są przeznaczone do pa-

lenia ciągłego, a skład surowców i technologia ich

produkcji powodują, iż wytrzymują nawet w ekstre-

malnych warunkach wiele lat. Dlatego też, bez obaw,

udzielamy wszystkim 10-letniej pisemnej gwarancji.

Exclusive to seria wkładów dla osób chcą-

cych podkreślić niebanalną linię wnętrza. Desi-

gne tego wkładu doskonale harmonizuje z od-

ważnymi i współczesnymi wystrojami, a roz-

wiązania techniczne, które stosujemy sprawia-

ją, że obsługa wkładu jest prosta.

Prestige. Wyrafinowany wygląd to cecha

charakterystyczna tej serii wkładów. Ich desi-

gne to kombinacja prostoty, eleganckiego

wzornictwa i funkcjonalności. Doskonale kom-

ponuje się z każdym rodzajem wnętrza.

Retro. To bardzo gustowne wkłady. Idealnie

pasują do pomieszczeń w stylu retro lub styli-

zowanych na starsze. Wkłady nie tylko dosko-

nale harmonizują z wyglądem pomieszczeń  ale

dodają im niebywałego uroku i wytwarzają

zdrowy i ciepły klimat.
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