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Okna dostępne we wspaniałych kolorach
+ Obudowy dostępne są w kolorach zaprojektowanych we współpracy z kolorystą Bernardem Gilbert.
+ Obudowy są doskonale dopasowane do urządzeń grzewczych. 
+ Obudowy wykonywane są na miarę. Doskonale harmonizują z ogniem dzięki kolorom zmieniającym swój odcień w zależno-
ści od pory dnia.

Witaj w świecie Stûv! 
Nasze produkty są źródłem dla 

urządzania i przerabiania Twoich 
wnętrz. Przemawiają do nas w sposób 
prosty i ciepły, dyskretny i skuteczny. 
To historia, w której estetyka staje się 
funkcjonalna, a przedmioty doskonale 
współpracują ze stylem. W Stûv jakość 
i czystość formy to słowa kluczowe. 
Ulepszyć znaczy uprościć. To ciągła 
innowacja aż do osiągnięcia doskonałej 
harmonii między przyjemnością a 
dbaniem o środowisko. Stûv to stan 
umysłu.

Produkty serii Stûv 21 są specy-
ficzną grupą. Proste i dyskretne, 
koncentrują się na czystości i pięknie 
ognia. Istotna jest też możliwość posia-
dania otwartego ognia przyjaznego 
i pełnego ciepła. Palenisko może być 
jednocześnie otwarte i zamknięte 
dzięki szybie, którą można przesuwać 
całkowicie lub częściowo. 

Nieustanne 
udoskonalanie...

Stûv inwestuje wiele 
środków w badania i rozwój 
zarówno we własnym 
laboratorium, jak i we 
współpracy z  zewnętrznymi 
ekspertami w dziedzinie 
spalania. Celem tych inwe-
stycji nie jest jednak uzyska-
nie lepszych wyników jedy-
nie na papierze! Jak mogli 
Państwo zaobserwować na 
kartach naszego katalogu, 
każdy szczegół jest ważny 
dla prawidłowego działania 
pieca. Czynniki te są 
następnie uwzględniane 
na etapie projektowania naszych 
urządzeń. Skupiamy się na ergonomii. 
Prosty system regulacji pozwala, aby 
każdy użytkownik mógł wykorzystywać 
swoje urządzenie w optymalny sposób. 
Dlatego też dołączamy do sprzętu 

szczegółowe instrukcje montażu, 
starannie wybieramy naszą sieć sprze-
daży oraz organizujemy szkolenia dla 
naszych partnerów handlowych.

Czyste połączenie paleniska 
otwartego i zamkniętego
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Historia pomysłu i pasji 
tworzenia

Powstanie gazowych kominków 
Tulp, to opowieść o pasji do ognia, 
to historia o fascynacji płomieniem, 
który wzbogaca i umila atmosferę 
przyjacielskich spotkań i rozmów przy 
kominku.

Jesteśmy w roku 2006, Michael 
Tulp założył firmę Tulp Firemakers 
i postanawia skupić wokół siebie 
utalentowanych ludzi, którzy stworzą 
zespół pracujących przyjaciół. Michel 
Tulp wie, że aby tworzyć, ważny jest 
nie tylko talent, ale również umiejęt-
ności pracy w zespole, wie że luźna 
i przyjacielska atmosfera sprzyja 
kreatywności i eliminuje elementy 
niezdrowej rywalizacji. Cel zostaje 
osiągnięty, powstaje zespół przyjaciół 
kochających piękne rzeczy i skupio-
nych nad ich tworzeniem.

Atmosfera pracy, w której powstają 
pomysły i projekty produktów Tulp 
sprawia, że jest to inny, nowy sposób 
spojrzenia na ogień, poszukiwania 

nowych technologii, materiałów i 
innowacyjnych konstrukcji. Dlaczego? 
Ponieważ Tulp słucha i patrzy, 
stara się czuć i odgadywać potrzeby 
klientów, starannie analizuje potrzeby 
rynku.

Michel Tulp z przyjaciółmi ma 
wspólną pasję, kocha tworzyć piękne 
rzeczy, i tworzy produkty, w których 
ogień i płomienie radośnie tańczą, a 
my skupieni wokół kominka, czujemy 
i przekazujemy wyłącznie pozytywne 
emocje i uczucia.

Holenderski talent designu
W firmie Tulp dokłada się starań, 

aby pracownicy trwale wiązali się z 
firmą i docenia ich entuzjastyczne 
podejście do innowacyjnej techniki. 
Od początku istnienia firmy, Tulp pra-
cował z młodymi talentami designu 
holenderskiego takimi jak Piet Boon. 
Historia jego talentu jest znana nie 
tylko w Belgii i Holandii, Piet Boon 
jest bardzo znanym i cenionym na 
całym świecie designerem.

Projekty wnętrz domów, mebli, 
oświetlenia, hoteli i jego własnej wizji 
Range Rover Sport, to wszystko spra-
wia, że jest on inspiracją dla innych. 
Jego projekty są wizjonerskie, praw-
dziwe, eleganckie i ponadczasowe, ale 
nie zapomina także o ich trwałości i 
funkcjonalności. Jak sam powiedział: 
”W dobrze zaprojektowanym domu 
osoba musi się czuć, jak w eleganckim, 
ciepłym płaszczu”.

Ogień jest ważnym elementem i jest 
obecny w każdym domu zaprojekto-
wanym przez projektanta. Tulp i Piet 
Boon stworzyli wspólnie ekskluzywną 
serię kominków gazowych - seria Piet 
Boon.

Tulp to rozwiązania ponadczasowe, 
to wybór innowacyjnych materiałów, 
a każdy kominek gazowy ma swoją 
własną historię. Tulp tworzy gazowe 
kominki z jednym palnikiem, z podwój-
nym palnikiem i palnikiem „drewno’’. 
Doświadczenie i znajomość ognia są 
podstawą tworzenia każdego z ich 
kominków. 

Kominki-Kozłowski

ul. Sokołowska 50, Wypędy
05-090 Raszyn k. Warszawy

tel. 22 723 90 98

www.kominki-kozlowski.pl
www.stuv.com

www.tulp.eu


