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Oferta handlowa firmy „KORNAK” obejmu-

je eliwne wk ady kominkowe i piece wolno 

stoj ce, stalowo- eliwne wk ady z p aszczem 

wodnym, ramy przednie do kominków otwar-

tych, kratki wentylacyjne, meble ogrodowe. 

Nominalne moce grzewcze naszych palenisk 

zamykaj  si  w przedziale od 6 kW do 14 kW.

Nale ymy do nielicznych producentów ofe-

ruj cych swoim klientom wk ad z wymuszo-

nym obiegiem powietrza i kaset  kominkow

do zamontowania w tradycyjnym palenisku. 

Tym, którzy posiadaj  komin o bardzo ma-

ym przekroju 140 mm/140 mm proponujemy 

wk ad kominkowy z wylotem spalin o redni-

cy 150 mm.

Nasze eliwne paleniska ró ni  si  mi -

dzy sob  wielko ci , moc  grzewcz , kszta -

tem drzwiczek – z szyb  p ask , panora-

miczn  i pryzmatyczn . Bogata ornamentyka 

eliwnych fasad naszych pieców i komin-

ków pozwala na zainstalowanie ich zarówno 

w nowoczesnych, jak i w starych stylowych 

wn trzach. Przy udziale naszych konstruk-

torów i modelarzy wprowadzili my na rynek 

wysokie paleniska ustawiane tu  nad pod o-

g . Ich ozdobne ramy cz sto zast puj  portale 

kamienne b d  kaflowe. 

W domach o du ych, otwartych przestrze-

niach doskonale sprawdzaj  si  piece wolno 

stoj ce.

W ofercie mamy klasyczne, proste „kozy”, 

jak równie  piece o niepowtarzalnym wzor-

nictwie i z dodatkowymi kana ami grzewczy-

mi wewn trz paleniska.

Rosn ce ceny no ników energii sprawia-

j , e wk ad kominkowy to przede wszyst-

kim oszcz dne ród o ciep a. W ofercie 

firmy „KORNAK” klienci znajd  tak e sta-

lowo- eliwne wk ady z p aszczem wodnym. 

Dzi ki elektronicznej regulacji mo na stero-

wa  procesem spalania. Ich zalet  jest mo -

liwo  pod czenia do istniej cej instala-

cji c.o.

Wszystkie wyroby firmy „KORNAK” to 

nie tylko ekologiczne paleniska, ale tak e

znacz ce elementy wystroju wn trza.

eliwne wk ady kominkowe 
i piece wolno stoj ce
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„KORNAK” – najstarszy polski producent 

grubo ciennych, eliwnych wk adów 

kominkowych wytwarzaj cy pod w asn  mark .


