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Inspiruj  nas klienci
Kominki i piece, które pokazujemy na na-

szej stronie www.kaflepiecowe.pl, powsta y

na indywidualne zamówienia naszych klien-

tów.

Ró norodno  form, bry  i stylów  jest od-

zwierciedleniem potrzeb, gustów i marze

klientów o swoim upragnionym piecu czy 

kominku.

Oczekiwania te staramy si  jak najlepiej re-

alizowa , pomagaj c w doborze odpowied-

niego  rozwi zania technicznego oraz 

kszta tu i stylu kominka czy pieca.

Dlatego w naszych realizacjach znajduj  si

kominki  tradycyjne tzw.  z otwartym paleni-

skiem, kominki z wk adami grzewczymi, 

piecyki kaflowe z szybami, piece elektrycz-

ne itd. 

Kafle jako materia  bardzo uniwersalny, 

umo liwiaj  tworzenie dowolnych form 

i bry , które najcz ciej wynikaj  z mo liwo-

ci danego pomieszczenia i konkretnej lo-

kalizacji w pobli u komina.

Oferta kafli bogata zarówno pod wzgl dem

kolorystyki jak i wzornictwa, daje nam mo -

liwo  trafnego doboru do wn trza lub 

opracowywanego dopiero stylu pomiesz-

czenia. Budowane kominki i piece sw  ze-

wn trzn  form  tworz  wi c ca o  z po-

mieszczeniem, nierzadko podkre laj c jego 

specyfik , charakter budynku lub pasje 

mieszka ców.

Kominki  wykonane w le niczówkach, cha-

tach my liwskich, dworkach, domach wiej-

skich, willach odnosz  si  swym wygl dem

zarówno do samych budynków, jak i do 

wn trz swojego posadowienia. 

Zawdzi czamy to bogatej ofercie kafli krajo-

wych, bia oruskich, ukrai skich itp., produ-

kowanych w oparciu o wielowiekow  tech-

nologi  i tradycj  pozyskiwania  taniego 

i zdrowego ciep a dzi ki w a ciwo ciom

grzewczym kafli piecowych.

Zdrowe ogrzewanie przez emisj  ciep a sta-

nowi najwa niejsz  zalet  naszych kafli. 

Staramy si  o jak najlepsze wykorzystanie 

tego waloru w oparciu o unikaln  i tradycyj-

n  technik  budowy, by przez d ugie lata 

cieszy  si   zdrowym, solidnym i pi knym

wyrobem.
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