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ZASTOSOWANIE
Do ogrzewania pomieszczeń w budynkach jedno- i wielo-
rodzinnych poprzez system dystrybucji ciepłego powie-
trza z wykorzystaniem grawitacji, bądź obiegu wymuszo-
nego za pomocą wentylatora; możliwość podłączenia do
wewnętrznej instalacji c.o. poprzez urządzenia (Aqwa WT
Direkt, Termax) firmy SPARTHERM dostosowane do
wszystkich wkładów grzewczych tej firmy

ZALETY
Wkłady kominkowe
� wyposażone w system szczelnego podłączenia powietrza

z zewnątrz
� atut - szamot kumulujący ciepło
� najwyższa jakość stali pozwalająca na stworzenie bardzo

szczelnej komory
� uzyskanie niskiego kosztu ciepła - oszczędności w spalaniu

drewna
� możliwość regulacji procesem spalania w kilku fazach
� możliwość korzystania z wkładu jak z paleniska otwartego
� bogaty asortyment (również nietypowe modele wkładów

150x52)
Obudowy
� najwyższa jakość wszystkich komponentów użytych do

wytworzenia dzieła
� atrakcyjne i niepowtarzalne wzornictwo 
� indywidualne, niespotykane rozwiązania

CHARAKTERYSTYKA
� Wkłady kominkowe SPARTHERM
Typ: Mini, Speedy, Varia, Arte
Materiał: stal
Szyby: płaskie, panoramiczne, pryzmatyczne, łączone pod
katem 90°
Moc [kW]: 7-11
Sprawność cieplna [%]: 80
Masa [kg]: 400
Średnica rury dymnej [mm]: 160-250
Paliwo: drewno
Orientacyjna cena [zł]: od 3500
� Obudowy kominkowe
Typ: narożne, naścienne - wszystkie na indywidualne za-
mówienie
Materiał do wykończenia obudowy: trawertyn, mar-
mur, granit, piaskowiec indyjski, cegła klinkierowa, ka-
mień polny, łupek granitowy

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji wkładów grzewczych: Niemcy
Usługi: kompleksowa obsługa klienta, pomiar techniczny,
doradztwo, projektowanie, transport, montaż, serwis
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna
Gwarancja: 5 lat
Aprobaty i certyfikaty: AT/2001-05-19
Pozostała oferta: kratki nawiewne, akcesoria kominko-
we: ruszty, przyborniki, płyny do szyb, podpałki, kataliza-
tory, rury kwasoodporne i żaroodporne, kompletny
osprzęt do wykonania dystrybucji powietrza: kratki żalu-
zyjne, rury termoakustyczne izolowane, trójniki, taśma
izolacyjna, wełna mineralna, wentylatory, płaszcze
grzewcze, płyty izolacyjne ISOL
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Wkłady i obudowy kominkowe

Wszystkie prezentowane kominki zostały zaprojektowane i wykonane 

przez naszą firmę


