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O firmie
Firma Worldflame Sp.z o. o. jest firmą w 100 % 

polską, założoną w 2014 roku. Firma jest konty-

nuacją firmy Austroflamm Polska, która od 16 

lat jest cenionym i wyłącznym dystrybutorem 

tej marki w Polsce oraz na wschodzie Europy. 

Dziś rozbudowana struktura nowej firmy 

WorldFlame, bazując na 16 letnim doświadcze-

niu, jest największym producentem i impor-

terem kominków i pieców wolnostojących 

w Polsce. 

Oferta
W swoim portfolio, poza urządzeniami 

z Austrii, posiada produkty hiszpańskiego 

producenta, oferującego 2 znane marki: Rocal 

i LL-Calor. Oprócz wkładów kominkowych, 

pieców wolnostojących i kaset kominkowych, 

znajdą Państwo również włoskie piece do 

pizzy opalane drewnem i gazem od produ-

centa Alfa Refttari, a także systemy kominowe 

francuskiej firmy Poujoulat oraz ceramiczne 

systemy kominowe marki Schiedel. 

Wordflame to:
l Projektowanie i doradztwo rozwiązań 

grzewczych

l Profesjonalny montaż i serwis

l Nieposzlakowana opinia na rynku

l Stała współpraca z Partnerami Handlowymi 

na terenie całego kraju

l Profesjonalna obsługa

n ZASTOSOWANIE

Produkty oferowane przez firmę Worldflame 

dostosowane są do wielu segmentów 

Klientów, ponieważ w zależności od kon-

kretnych potrzeb do dyspozycji są różne 

linie produktowe. Wkłady kominkowe oraz 

piece wolnostojące znajdą swe zastosowanie 

w budownictwie jednorodzinnym i wieloro-

dzinnym, w obiektach użyteczności publicznej, 

na tarasach i ogrodach zimowych. Grille oraz 

piece do pizzy dostosowane są zarówno do 

użycia w warunkach profesjonalnych restaura-

cji, jak i tak zwanych „Food Truck” - ów. Istnieje 

również linia tych produktów przeznaczonych 

dla Klientów prywatnych do użytku w kuch-

niach, ogrodach, na tarasach i w ogrodach 

zimowych.

n ZALETY

l Dobrze zorganizowana sieć wysoko wykwa-

lifikowanych Partnerów Handlowych, którzy 

korzystają z cyklicznych szkoleń zapewnianych 

przez firmę

l Bezpośrednia współpraca z producentami 

oferowanych produktów

l Dobrze znana na rynku najwyższa jakość 

produktów

l Wieloletnie doświadczenie w branży komin-

kowej dające ustabilizowaną pozycję na rynku

l Stały rozwój firmy, zarówno w zakresie pod-

noszenia kwalifikacji, jak i rozszerzania oferty

l Profesjonalne wsparcie projektantów i archi-

tektów wnętrz.

l Zaplecze technologiczno-inżynieryjne

KOMINKI I  PIECE

n   WorldFalme Sp. z o. o. 
Stare Serby 28, 67-200 Głogów

tel. 76 835 85 77, faks 76 835 85 78, www.kozakominek.pl, e-mail: biuro@worldflame.pl
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Austroflamm – czołowa światowa marka działająca od prawie 30 lat. Jest dziś niekwestionowa-
nym liderem i pionierem designu i jakości w branży kominkowej w Europie i na świecie. Powyżej został przedstawiony wkład 
trójstronny 55x51 S3 - wkład ten cieszy się szczególną estymą wśród architektów. Wizja ognia dostępna z trzech stron jest 
dobrze pasuje do nowoczesnych designerskich przestrzeni. Warto również zwrócić uwagę na innowacyjny i bardzo wygodny 
system otwierania drzwi.

Marka Austroflamm − w swym asortymencie oferuje również najwyższej jakości piece 
wolnostojące. Ich najznamienitszym atutem jest niespotykana u innych producentów wizja ognia, która została osią-
gnięta dzięki doświadczeniom wynikającym z produkcji wkładów kominkowych. Piece wolnostojące coraz częściej zastępują 
tradycyjne kominki w domach Polaków. Na zdjęciu można zobaczyć piec Lounge, który charakteryzuje się dużą i przejrzystą 
szybą.

Rocal – uznana w świecie firma z ponad 30 letnim doświadczeniem. 4 lata temu firma zdecydo-
wała się na wprowadzenie nowoczesnych form wzorniczych. Za design nowych produktów odpowiada znany w Europie pro-
jektant Joan Gaspar, który jest laureatem wielu nagród branżowych i projektuje dla wielu znanych firm takich jak: Roca, Rocal, 
Sellex, Daisalux Marset Iluminacion i wielu innych. Na zdjęciu widać jeden z najpopularniejszych pieców tej firmy, który tor-
nadem wdarł się na polski rynek.

Alfa Refttari. Ten włoski producent oferuje dwie główne linie produktów: profesjonalną, przeznaczoną dla restauracji 
i hoteli, czyli Alfa Pro, oraz Alfa Pizza dla osób prywatnych. Każda z tych linii zawiera zarówno ofertę tradycyjnych pieców ce-
ramicznych, jak i mobilnych, obudowanych stalą nierdzewną. Powyżej został przedstawiony piec Opera, 
w którym jednocześnie można upiec 6 potraw – nie muszą to być jedynie pizze. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Linia 
profesjonalna jest przystosowana również do opalania gazem.

Firma córka marki Rocal. Jest to odpowiedź na potrzeby Klientów preferujących bardziej tradycyjne kształty oraz 
szukających bardziej ekonomicznych rozwiązań. Produkty tej marki zostały wymyślone przez tych samych projektantów, 
którzy projektują dla marki Rocal. Przedstawiony powyżej wkład: LL 2090 domyślnie posiada blendę ozdobną widoczną na 
fotografii. W urządzeniach LL Calor istnieje możliwość zamontowania rusztu, co jest ewenementem na rynku. W LLCalor stwo-
rzono nową linię i nowy styl kominków, pieców wolnostojących, aby każdy mógł cieszyć się pięknem ognia przy stosunkowo 
niewysokim zaangażowaniu kapitału.

Piec „4 Pizze”. To jeden ze sztandarowych produktów przeznaczonych do użytku przez osoby prywatne. Może być stoso-
wany zarówno w zaciszu domowego ogrodu lub na tarasie. W 90 sekund można w nim przygotować 4 tradycyjne włoskie pizze, 
ale służy również do przygotowywania wielu innych potraw. Piec jest bardzo bezpieczny. Jego powierzchnia ze stali nierdzew-
nej nagrzewa się tylko nieznacznie, dzięki czemu nie zagraża dzieciom. Obudowa Inox pozwala również na szybkie osiągnięcie 
temperatury roboczej. 

http://informatorbudownictwa.pl

