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Prezentacja firmowa

Dla indywidualnych inwestorów jest przygo-

towana kompleksowa oferta, poczynaj c od 

doradztwa, projektowania i monta u, ko -

cz c na obs udze serwisowej. Satysfakcja 

i zadowolenie klientów jest najwi kszym ka-

pita em firmy „Eurostyl”.

Dla partnerów handlowych firma ma bo-

gat  ofert  handlow  dotycz c  wk adów ko-

minkowych europejskich producentów: w o-

ski EdilKamin i Nordica, francuska Supra 

i hiszpa ski Bronpi. Mi a i profesjonalna ob-

s uga dzia u handlowego w po czeniu z ter-

minowo ci  dostaw sprawiaj , e „Eurostyl” 

cieszy si  uznaniem nawet najbardziej wy-

magaj cych klientów.

W ofercie firmy „Eurostyl” znajduj  si :

piece wolno stoj ce oraz wk ady z p asz-

czem wodnym Nordica. Piece wolno stoj -

ce cechuj  si  nowoczesnym designem i wy-

sok  jako ci  wyko czenia, co w po czeniu 

z bogat  gam  kolorów sprawia, e urz dze-

nia te pasuj  do ka dego wn trza. Wk ady

kominkowe z p aszczem wodnym wyró nia 

solidno  wykonania i wysoka efektywno

spe niaj ca najwy sze normy ekologicz-

ne. Dzi ki systemowi dopalania spalin zna-

nego z wk adów powietrznych oraz precy-

zyjnemu i cichemu systemowi podnoszenia 

drzwi do góry u ytkowanie staje si  kom-

fortem.

 wk ady powietrzne firmy Supra.

Urz dzenia tego producenta s  znane z do-

skona ych zdolno ci grzewczych. Dzi ki 

szczelnej komorze spalania oraz systemowi 

dopalania spalin po czonego z kurtyn  po-

wietrzn , wk ady te cechuje d ugi cykl spa-

lania (do 12 godzin). Polecamy zapoznanie 

si  z ofert  zawieraj c  now  seri  urz dze

o nowoczesnej stylistyce z szyb  typu „cri-

stal”.

 wk ady z p aszczem wodnym EdilKamin. 

Urz dzenia te to przede wszystkim unikalne 

po czenie funkcjonalno ci z bogat  gam

kszta tu fasady (drzwi – szyba pó okr g a, 

boczna i pryzmatyczna jednolita podnoszo-

ne do góry). 

 nowoczesne wk ady powietrzne Bronpi, 

cechuj ce si  prostot  i estetyk  wykonania, 

stworzone po to, by cieszy  panoramicznym 

widokiem ognia. Dzi ki mo liwo ci zamon-

towania eleganckich ram wyko czeniowych 

prostych i pó okr g ych wykonanych ze sta-

li INOX lub stali malowanej w kolorze wk a-

du, ka de wn trze nabierze niepowtarzalne-

go wygl du.

Zapraszamy do szczegó owego zapoznania 

si  z nasz  ofert  handlow  inwestorów in-

dywidualnych i jak równie  firmy z bran y.

Firma „Eurostyl-Bis” od pocz tku swojego istnienia, czyli od 1987 roku, 

systematycznie rozwija jako  i zakres oferowanych us ug. 20-letnie 

do wiadczenie w projektowaniu i budowaniu kominków oraz wspó praca 

z najlepszymi europejskimi producentami wk adów kominkowych zaowo-

cowa y stworzeniem firmy, na której klienci mog  polega .

Kominki i wk ady kominkowe

„Eurostyl-Bis” Sp. j.

90-245 ód

ul. Uniwersytecka 15/17

tel./faks  042 678 16 75, 042 678 16 74

www.kominki-eurostyl.com.pl

e-mail: eurostyl@kominki-eurostyl.com.pl

Przemys aw Kubiak – dyrektor ds. handlowych

tel: 500 171 660, 509 863 588

e-mail: przemek.kubiak@kominki-eurostyl.com.pl
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