
Jeżeli są Państwo 

zdecydowani na kominek, 

to niech to będzie TARNAVA.

Monolityczny kominek to pomysł

sprawdzony w całej Europie –

natomiast tajniki jego produkcji

zależą od producentów.

Firma TARNAVA powstała w atmosferze po-

trzeb i nowatorskich pomysłów. Jako jedna

z pierwszych na polskim rynku rozpoczęła pro-

dukcję monolitycznych wkładów kominko-

wych, których metodę wytwarzania dziś opa-

nowała do perfekcji. TARNAVA ciągle udosko-

nala i poszerza swoją ofertę produktów wdra-

żając nowe rozwiązania techniczne oraz szko-

ląc swoją kadrę, by jak najlepiej spełniać ocze-

kiwania zarówno w sferze produktu, jak

i sprzedaży. Taką postawą zamierza również

kierować się w przyszłości. 

Wkłady TARNAVA są odlewane jako całość,

bez spawów i śrub skręcających. Takie rozwią-

zanie eliminuje potrzebę stosowania uszczelek

czy mas uszczelniających, stosowanych w ko-

minkach skręcanych, które tracą szczelność po

pewnym czasie. Drzwiczki wkładu są indywi-

dualnie dobierane i szlifowane co zapewnia im

absolutną szczelność bez potrzeby stosowania

uszczelek. 

Wkłady kominkowe TARNAVA są przezna-

czone do palenia ciągłego, a skład surowców

i technologia ich produkcji powodują, iż wy-

trzymują nawet w ekstremalnych warunkach

wiele lat. Dlatego też, bez obaw, udzielamy

wszystkim 10-letniej pisemnej gwarancji.

Wkłady z serii Comfort to najpopularniejsze

i najchętniej kupowane wkłady naszej firmy.
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Exclusive to seria wkładów dla

osób chcących podkreślić niebanal-

ną linię wnętrza. Designe tego

wkładu doskonale harmonizuje

z odważnymi i współczesnymi wy-

strojami, a rozwiązania techniczne,

które stosujemy sprawiają, że obsłu-

ga wkładu jest prosta.

Prestige. Wyrafinowany wygląd

to cecha charakterystyczna tej serii

wkładów. Ich designe to kombina-

cja prostoty, eleganckiego wzornic-

twa i funkcjonalności. Doskonale

komponuje się z każdym rodzajem

wnętrza.

Retro. To bardzo gustowne wkła-

dy. Idealnie pasują do pomieszczeń

w stylu retro lub stylizowanych na

starsze. Wkłady nie tylko doskonale

harmonizują z wyglądem pomiesz-

czeń  ale dodają im niebywałego

uroku i wytwarzają zdrowy i ciepły

klimat.

TARNAVA Sp. z o.o.

tel. (14) 678 63 50, 678 61 33, 628 30 54, faks (14) 628 32 55

www.tarnavakominki.pl, e-mail: biuro@tarnava.com
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