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T A R N A W A

TARNAWA Sp. J.

ul. Mo cickiego 197 D

33-100 Tarnów

tel. 014 631 83 03

faks 014 631 83 25

www.tarnawa.com.pl

e-mail: kominki@tarnawa.com.pl

ADRES FIRMY:

Monolityczne eliwne wk ady kominkowe produkcji

„TARNAWA” Sp. J. Wykonane s  z eliwa szarego, metod  odle-

wania w piaskowej formie. Masywna konstrukcja wk adu o grubo-

ci cianek od 8 mm do 22 mm oraz wadze od 100 kg do 230 kg

pozwala na utrzymanie aru w komorze spalania od 10 do 12 go-

dzin. Drzwiczki z szyb aroodporn , jak równie  indywidualnie

dopasowane metod  szlifowania drzwiczki do korpusu, zapew-

niaj  absolutn  szczelno  wk adu.

Zewn trzne i wewn trzne o ebrowanie tworzy du  powierzchni

wymiany ciep a, co w du ym stopniu poprawia szczelno  wk adu.

Nowoczesne rozwi zanie doprowadzenia powietrza do komory

spalania, które przechodzi przez wewn trzn  cz  paleniska za-

pobiega osadzaniu si  zanieczyszcze  na szybie drzwiczek, za

prawid owe umieszczenie deflektora powoduje, e w komorze wy-

st puje zjawisko dopalania tworz cego si  tam gazu.

Wk ady kominkowe

Wk ady kominkowe 

„TARNAWA” Sp. J. musz  zo-

sta  odpowiednio zabudowane

ze szczególnym zwróceniem

uwagi na w a ciwe usytuowanie

wewn trz pomieszczenia, z bez-

po redni  mo liwo ci  pod -

czenia przewodu kominowego

oraz odpowiednim doprowa-

dzeniem powietrza do komory

spalania.

Wk ady kominkowe 

„TARNAWA” Sp. J. powinny by

montowane przez uprawnione

specjalistyczne firmy.

Opis techniczny: 

Materia : eliwo szare

Wymiary (wys./szer./g .) [mm] – 500/562/490, 570/562/490, 

475/625/460, 530/675/510

Ci ar [kg] – 100, 150, 190, 230

Sprawno  [%] – 78

rednica rury dymowej [mm] – 150, 160, 180

Opa – drewno li ciaste

Czas pracy urz dzenia bez konieczno ci ponownego 

do adowania drewna [h] – 10

Gwarancja – 10 lat
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