
Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe uczucie 

przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym 

pomieszczeniu.

Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować 

opał i czyścić komin. Podobnie w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o 

ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe. Stąd też tak wiele osób 

docenia korzyści płynące z używania kominków elektrycznych Optiflame®.

Wszystkie kominki Optiflame® pracują bardzo efektywnie, ponieważ całe wytwarzane ciepło oddawane 

jest do pomieszczenia. „Płomienie” można uruchomić niezależnie od funkcji ogrzewania, dzięki czemu 

przytulny efekt ognia uzyskuje się bez niepotrzebnego dogrzewania pomieszczenia – jest to idealne 

rozwiązanie na długie,  ciepłe wieczory. Pobór energii jest tak niski, jak w przypadku zwykłej żarówki.

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań 

Klienta oferowana jest gama kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od  nowoczesnego 

po klasyczny.

Kominki Optiflame cieszą się uznaniem profesjonalistów zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jedną  

z nich jest wyróżnienie w konkursie „Płomień roku 2007” – przyznane przez prestiżowe wydawnictwo 

„Świat Kominków”. W uzasadnieniu jury podkreśliło, że „Kominki elektryczne Optiflame firmy Glen Dimplex   

- to próba udowodnienia, że kominek elektryczny nie jest „gorszym bratem” kominka, ale stanowi 

interesującą grupę produktów. Również dla tych, którzy posiadają już w domu kominek opalany drewnem”. 

„Świat Kominków”, nr 2(16) 2008.

Więcej informacji na temat kominków elektrycznych Optiflame uzyskacie Państwo na stronie  

www.optiflame.info.

Opti-Myst to jedyny w swoim rodzaju, w pełni trójwymiarowy efekt płomienia i dymu,  

doskonała iluzja, praktycznie niemożliwa do odróżnienia od prawdziwego ognia. Unikalna, 

opatentowana technologia wykorzystuje ultradźwięki do wytworzenia mgły wodnej, która 

odpowiednio podświetlona daje efekt płomieni i dymu wydobywającego się z migoczącego 

paleniska kominka. Dzięki takiemu rozwiązaniu palenisko kominka jest bardziej przestrzenne, 

a płomienie nie sprawiają wrażenia „płaskich”.

Kominki Opti – Myst, to unikatowe połączenie realizmu kominków spalinowych z komfortem użytkowania 

charakterystycznym dla kominków elektrycznych. Są praktycznie bezobsługowe, nie wymagają 

skomplikowanego montażu i działają natychmiast po podłączeniu do prądu, należy pamiętać jedynie  

o regularnym napełnianiu zbiornika na wodę. 





Albany

Elektryczny wkład kominkowy z najnowszej ��

generacji trójwymiarowym efektem  
płomienia Opti-Myst®

Trójwymiarowe płomienie uzyskiwane dzięki ��

opatentowanej technologii wykorzystującej 
odpowiednio podświetloną mgłę wodną
Żarzące się polana drewna Optiglo�� ® 
podkreślają wrażenie naturalności  
płomienia
Pełna kontrola intensywności płomienia  ��

i dymu
Regulacja pracy kominka za pomocą pilota ��

zdalnego sterowania
Wbudowany termowentylator o mocy 1,5 kW ��

Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji ��

grzewczej kominka
Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności ��

1,3 litra
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Szczegółowe dane techniczne zawarte  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Delaware

Nowoczesny kominek wolnostojący ��

wyposażony w najnowszej generacji 
trójwymiarowy efekt płomienia Opti-Myst®
Żarzące się polana drewna Optiglo�� ® 
dodatkowo podkreślają wrażenie  
naturalności płomienia
Regulacja pracy kominka za pomocą pilota ��

zdalnego sterowania - pełna kontrola nad 
intensywnością płomienia i dymu
Przeszklona obudowa umożliwia spoglądanie ��

na płomień z trzech stron
Wyposażony w termowentylator o mocy  ��

2 kW z możliwością ustawienia na połowę  
lub pełną moc grzania
Efekt płomienia działa w sposób niezależny  ��

od funkcji grzewczej 
Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności ��

1,3 litra
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Szczegółowe dane techniczne zawarte  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Bizet Light

Nowoczesny kominek do montażu ściennego  ��

z efektem płonących polan Optiflame
Rama kominka podświetlona do tyłu diodami  ��

LED
Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW  ��

z możliwością regulacji temperatury za  
pomocą termostatu oraz przełącznika mocy 
grzewczej
Efekt płomieni możliwy do uzyskania  ��

niezależnie od funkcji grzania
Wyposażony w pilota zdalnego sterowania.��

Wymienna dwustronna rama w kolorze  ��

orzecha i dębu, oraz ramka czołowa  
w kolorze satynowego srebra
Kominek wyposażony jest w przewód  ��

zasilający z wtyczką
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Bizet Light w kolorze dębu



Bach

Nowoczesny kominek elektryczny ��

przeznaczony do montażu na ścianie
Wyposażony w efekt Optiflame z płonącymi ��

polanami
Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW ��

działa niezależnie od efektu płomienia
Regulacja temperatury za pomocą ��

dwupozycyjnego przełącznika mocy oraz 
termostatu
Kominek wyposażony jest w pilota zdalnego ��

sterowania
Konstrukcja umożliwiająca zabudowanie ��

kominka we wnęce ściennej
Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Rama wykończona w kolorze ciemnego ��

antracytu
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



SP 9

Nowoczesny, panoramiczny kominek ścienny ��

wyposażony w realistyczny efekt płonących 
polan Optiflame z wrażeniem dogasającego 
żaru
Konstrukcja pozwala na pełne zabudowanie ��

kominka we wnęce ściennej
Jedyna w swoim rodzaju podgrzewana szyba ��

pogłębiająca wrażenie naturalności
Efekt płomienia działający niezależnie od ��

funkcji grzania
Zdalne sterowanie za pomocą pilota ��

umożliwiającego regulację jasności płomieni 
oraz włączanie ogrzewania
Czarna szklana rama zespolona z ogrzewaną ��

szybą osłaniającą palenisko
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



SP 6

Wyjątkowo efektowny, nowoczesny kominek ��

panoramiczny z efektem płonących polan 
Optiflame z wrażeniem dogasającego żaru
Przeznaczony do zawieszenia na ścianie  ��

z możliwością zabudowania we wnęce 
ściennej
Wyposażony w pilota zdalnego sterowania, ��

umożliwiającego regulację jasności płomieni 
oraz włączanie i wyłączanie urządzenia
Kominek nie posiada funkcji grzewczej��

Urządzenie wyposażone jest w kabel ��

zasilający z wtyczką
Rama kominka wykończona w kolorze ��

matowej czerni 
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Vega 

Panoramiczny kominek ścienny bez ramy ��

zewnętrznej, przeznaczony do pełnego 
zabudowania we wnęce ściennej
Efekt migoczącego żaru oparty na technologii ��

LED
Żywotność diod LED zastosowanych  ��

w kominku szacowana na 100.000 godzin 
pracy
Nie posiada funkcji grzewczej��

Możliwość regulacji poziomu jasności płomieni��

Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota ��

zdalnego sterowania
Kominek wyposażony jest w kabel zasilający  ��

z wtyczką
Szczegóły techniczne dotyczące kominka ��

zawarte w tabeli zamieszczonej na ostatniej 
stronie 



Cheriton

Kominek przeznaczony do samodzielnej ��

ekspozycji przy ścianie z możliwością 
wykorzystania jako kominek do zabudowy
Dostępny z efektem płonących polan ��

Optiflame
Przytulny efekt płonącego ognia  ��

z możliwością rezygnacji z funkcji grzania
Wbudowany w okap termowentylator o mocy  ��

2 kW łagodnie rozprowadza ciepłe powietrze 
po pomieszczeniu
Komfortowa i prosta regulacja temperatury za ��

pomocą dwustopniowego przełącznika mocy 
grzewczej
Kominek wyposażony w kabel zasilający  ��

z wtyczką
Czarna rama czołowa z delikatnym  ��

mosiężnym obramowaniem
Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie katalogu



Castillo

Nowoczesny kominek wolnostojący z ramą ��

przeznaczony do samodzielnej ekspozycji 
przy ścianie z możliwością wykorzystania jako 
kominek do zabudowy
Wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt ��

płomienia Optiflame z płonącymi polanami
Kominek dodatkowo posiada termowentylator ��

o mocy 2 kW, dyskretnie ukryty w okapie
Regulacja temperatury grzania za pomocą ��

dwustopniowego przełącznika mocy
Efekt płomienia działający niezależnie od ��

funkcji grzania
Kominek wyposażony jest w przewód ��

zasilający z wtyczką
Stylowe wykończenie w kolorze satynowej stali ��

i chromu
Szczegóły techniczne zawarte w tabeli na ��

ostatniej stronie



Cube

Niewielkich rozmiarów kominek przenośny  ��

o nowoczesnej stylistyce wyposażony w efekt 
płonących polan Optiflame
Wbudowany w podstawę termowentylator ��

o mocy 2kW dodatkowo ogrzewający 
pomieszczenie
Efekt ognia działa niezależnie od funkcji ��

grzewczej
Regulacja temperatury za pomocą ��

dwustopniowego przełącznika mocy 
grzewczej
Przyciski sterowania dyskretnie ukryte za ��

ruchomą osłoną 
Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z ��

wtyczką
Obudowa w kolorze połyskliwej bieli��

Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na ��

końcu katalogu



Brayford

Kompaktowych rozmiarów kominek ��

wolnostojący z opatentowanym efektem 
palącego się drewna Optiflame
Wyposażony w termowentylator o mocy  ��

2 kW
Sterowanie ogrzewaniem pomieszczenia za ��

pomocą dwustopniowego przełącznika mocy 
grzewczej
Funkcja grzewcza kominka działa niezależnie ��

od efektu płomienia
Przyciski sterujące pracą kominka dyskretnie ��

ukryte w jego podstawie
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Wykończenie w kolorze matowej czerni��

Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Club

Stylizowany na żeliwny średnich rozmiarów ��

kominek wolnostojący
Efekt płonących polan Optiflame dający ��

wrażenie „dogasającego żaru” widoczny 
nawet po wyłączeniu płomienia 
Wbudowany termowentylator z możliwością ��

ustawienia mocy grzewczej na 1 lub 2 kW
Przyciski sterujące ukryte za otwieranymi ��

drzwiczkami kominka
Efekt płomienia niezależny od ogrzewania��

Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Wykończenie w kolorze matowej czerni��

Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na ��

ostatnie stronie



Hadley

Kominek z narożnikową obudową wyposażony ��

w unikalny efekt płomienia Optiflame z 
polanami
Efekt płomienia możliwy do uzyskania także ��

bez włączonego trybu ogrzewania
Termowentylator o mocy 2kW wbudowany  ��

w podstawę urządzenia łagodnie ogrzewający 
pomieszczenie
Komfortowa regulacja mocy grzewczej za ��

pomocą dwustopniowego przełącznika mocy
Przyciski sterowania dyskretnie ukryte pod ��

ruchomą osłoną
Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z ��

wtyczką
Obudowa kominka barwy kremowej  ��

z elementami w kolorze ciemnego orzecha
Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Viotta



BURNEY – espresso

Burney

Kominek elektryczny z obudową wyposażony ��

w efekt płonących polan Optiflame
Wbudowany w podstawę termowentylator  ��

o mocy 2 kW z możliwością regulacji za 
pomocą termostatu oraz przełącznika mocy 
grzewczej ukrytych za odchylaną przesłoną
Efekt płomienia uruchamiany niezależnie  ��

od funkcji ogrzewania
Zdalne sterowanie pracą kominka za pomocą ��

pilota 
Kominek wyposażony jest w przewód ��

zasilający z wtyczką
Obudowa fornirowana naturalnym drewnem��

Dostępne warianty kolorystyczne obudów: ��

Złoty Dąb, Espresso
Panel tylny imitujący czarny granit��

Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu



MOZART – dzika grusza

MOZART – olcha

Mozart

Kominek z wolnostojącą obudową ��

wyposażony w unikalny efekt płomienia 
Optiflame z polanami
Wbudowany w podstawę termowentylator ��

o mocy 2 kW dodatkowo ogrzewający 
pomieszczenie
Efekt płonącego ognia możliwy do uzyskania ��

także bez włączonego trybu ogrzewania
Komfortowa i prosta regulacja temperatury za ��

pomocą dwustopniowego przełącznika mocy 
grzewczej
Wszystkie przyciski dyskretnie ukryte pod ��

ruchomą osłoną 
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Dostępne kolory obudów: ciemny orzech, ��

dzika grusza, olcha
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Viotta



Mozart Biała Perła 

Nowoczesny kominek z obudową  ��

wyposażony w opatentowany efekt  
płonących polan Optiflame
Wbudowany termowentylator o mocy  ��

2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po 
pomieszczeniu
Komfortowa regulacja mocy grzewczej za ��

pomocą dwupozycyjnego przełącznika
Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji ��

grzewczej
Elementy regulacji ukryte pod uchylaną  ��

osłoną
Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Obudowa kominka w kolorze połyskliwej bieli, ��

wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny 
marmur
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Viotta



Mozart Black

Efektowny kominek z wolnostojącą obudową ��

wyposażony w efekt płonących polan 
Optiflame
Wbudowany w podstawę termowentylator  ��

o mocy 2 kW 
Efekt płomienia możliwy do uzyskania także ��

bez włączonego trybu grzania
Wygodna regulacja temperatury za pomocą ��

przełącznika mocy grzewczej
Przyciski sterujące ukryte za ruchomą osłoną��

Wyposażony w kabel zasilający z wtyczką��

Obudowa pokryta czarnym lakierem ��

fortepianowym, wkład kominkowy barwy 
matowej czerni
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Viotta



Zebrano

Nowoczesny kominek z obudową  ��

wyposażony we wkład kominkowy  
z efektem płonących polan Optiflame
Wbudowany termowentylator o mocy  ��

2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło  
po pomieszczeniu
Komfortowa regulacja mocy grzewczej  ��

za pomocą dwupozycyjnego przełącznika
Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji ��

grzewczej
Elementy regulacji ukryte pod uchylaną  ��

osłoną
Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Lakierowana na wysoki połysk obudowa  ��

w kolorze drewna zebrano 
Szczegółowe dane techniczne w tabeli  ��

na ostatniej stronie katalogu

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Viotta



Cassado

Kominek w eleganckiej odbudowie z efektem ��

płonących polan Optiflame
Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW��

Efekt płomieni możliwy do uzyskania ��

niezależnie od pracy elementu grzejnego
Regulacja temperatury za pomocą termostatu ��

i dwustopniowego przełącznika mocy 
grzewczej
Wygodny dostęp do elementów regulacji ��

ukrytych za ruchomą osłoną
Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania ��

pozwalający regulować jasność płomieni, 
sterować ogrzewaniem oraz włączać  
i wyłączać urządzenie
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Obudowa kominka w kolorze kremowym  ��

z antracytowym panelem tylnym
Szczegółowe dane techniczne znajdują  ��

się w tabeli na ostatniej stronie 

Sam wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt o nazwie Brenta



Milano w kolorze Złoty Dąb 

Milano

Stylowy kominek z wolnostojącą obudową ��

wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt 
płonących polan
Wbudowany termowentylator o mocy  ��

1,2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło  
po pomieszczeniu
Efekt płomienia działa w sposób niezależny  ��

od funkcji grzania 
Wygodna regulacja temperatury za pomocą ��

termostatu
Przyciski sterowania ukryte za ruchomą osłoną��

Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Obudowa fornirowana naturalnym drewnem  ��

w kolorze Wiśnia lub Złoty Dąb 
Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej ��

stronie katalogu

20” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Verona narożnikowa

Klasyczny kominek elektryczny z obudową ��

przeznaczoną do ustawienia w narożniku 
pomieszczenia oraz efektem płonących  
polan
Posiada wbudowany termowentylator o mocy ��

1,2 kW z możliwością regulacji za pomocą 
termostatu 
Efekt ognia działający w sposób niezależny  ��

od trybu ogrzewania
Kominek posiada przewód sieciowy  ��

z wtyczką
Obudowa kominka fornirowana naturalnym ��

drewnem w kolorze orzechowym,  
wewnętrzny panel imitujący jasny marmur
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

20” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Toronto

Stylowy kominek z wolnostojącą obudową ��

wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt 
płonących polan
Możliwość płaskiego ustawienia przy ścianie ��

lub w narożniku pomieszczenia  
(przy wykorzystaniu dodatkowych  
elementów dołączanych do obudowy)
Wbudowany termowentylator o mocy  ��

1,2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po 
pomieszczeniu
Efekt płomienia działa w sposób niezależny  ��

od funkcji grzania 
Wygodna regulacja temperatury za pomocą ��

termostatu
Przyciski sterowania ukryte za ruchomą  ��

osłoną
Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką��

Obudowa fornirowana naturalnym drewnem  ��

w kolorze orzechowym 
Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej ��

stronie katalogu

Kominek Toronto w ustawieniu narożnikowym

20” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Rome

Wytworny kominek z obudową o klasycznej ��

stylistyce, wyposażony w efekt płomienia  
z paleniskiem imitującym płonące polana 
Kominek posiada wbudowany  ��

termowentylator o mocy 1,2 kW
Komfortowa regulacja temperatury za  ��

pomocą termostatu
Elementy regulacji dyskretnie ukryte za ��

ruchomym panelem maskującym
Efekt płomienia możliwy do uzyskania bez ��

uruchamiania funkcji grzania
Kominek wyposażony jest w kabel zasilający  ��

z wtyczką
Obudowa fornirowana naturalnym drewnem, ��

wykończona w kolorze ciemnego brązu
Szczegółowe dane techniczne znajdują się  ��

w tabeli na ostatniej stronie katalogu

20” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Dante

Imponujących rozmiarów, wytworny kominek ��

z obudową pokrytą ornamentami i ręcznie 
wykańczanymi detalami 
Wbudowany 32” wkład kominkowy z efektem ��

płonących polan
Realizm płomienia podkreślony przez ��

zastosowanie paleniska z żarzących się 
szczap drewna
Termowentylator sterowany za pomocą ��

termostatu 
Dodatkowa funkcja filtrowania powietrza –  ��

–  oczyszcza powietrze z alergenów, pyłków  
i drobnych zanieczyszczeń 
Efekt płomieni możliwy do uzyskania także  ��

bez uruchamiania funkcji grzewczej
Regulacja pracy kominka za pomocą ��

wielofunkcyjnego pilota zdalnego sterowania
Regulacja jasności i prędkości płomieni��

Funkcja „sleep” – ustawienia  ��

automatycznego czasu wyłączania
Przewód zasilający z wtyczką ��

Obudowa w kolorze drewna orzechowego ��

zdobiona ręcznie rzeźbionymi ornamentami
Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie



Bella

Dużych rozmiarów kominek z obudową ��

wyposażony w efekt płonących polan 
Optiflame
Nowoczesne wzornictwo doskonale ��

harmonizujące ze stylistyką współczesnych 
wnętrz
Posiada wbudowany termowentylator ��

sterowany za pomocą termostatu
Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji ��

grzewczej 
Pilot zdalnego sterowania umożliwiający ��

włączanie i wyłączanie urządzenia
Możliwość regulacji jasności oraz prędkości ��

płomieni 
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Obudowa kominka w kolorze biało-czarnym, ��

górna półka wykonana z hartowanego szkła
Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej ��

stronie

26” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Bianca

Nowoczesny kominek elektryczny z obudową ��

– idealny do minimalistycznych wnętrz 
Duży 26” wkład kominkowy z imitacją ��

płonących polan
Wbudowany termowentylator ze sterowaniem ��

termostatycznym łagodnie rozprowadza  
ciepło po pomieszczeniu
Efekt płomieni funkcjonuje niezależnie od ��

ogrzewania
Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota��

Możliwość regulacji jasności i prędkości ��

płomieni
Kominek wyposażony jest w kabel zasilający  ��

z wtyczką
Obudowa kominka w kolorze czarnym  ��

z karbowanym panelem wewnętrznym
Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie

26” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Laguna

Wyjątkowo efektowny kominek z obudową ��

wyposażony w 30” wkład z efektem  
płonących polan
Wbudowany termowentylator z regulacją ��

termostatyczną
Efekt płomieni uzyskiwany niezależnie od ��

pracy elementu grzejnego
Dodatkowo wyposażony w funkcję filtrowania ��

powietrza działającą niezależnie od pracy 
termowentylatora
Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota��

Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Gładka, jednolita obudowa w kolorze  ��

czarnym z wewnętrznym wypełnieniem  
barwy stali nierdzewnej, górna półka 
wykonana ze szkła
Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie

30” wkład kominkowy dostępny również 
jako osobny produkt



Novara

Nowoczesna szafka na sprzęt RTV  ��

z wbudowanym kominkiem elektrycznym 
25” wkład kominkowy z efektem płonących ��

polan
Termowentylator wbudowany w kominek ��

łagodnie ogrzewa pomieszczenie
Regulacja ogrzewania za pomocą termostatu��

Efekt płomienia możliwy do uzyskania ��

niezależnie od funkcji grzewczej
Pilot zdalnego sterowania pozwalający ��

włączać i wyłączać kominek
Kominek posiada przewód zasilający  ��

z wtyczką
Szafka w kolorze czarnym z półkami  ��

z przydymionego szkła 
Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ��

ostatniej stronie



Minotto

Efekt żarzących się polan umieszczonych  ��

w stylizowanym na żeliwny koszu
Wrażenie dogasającego żaru utrzymujące się ��

również po wyłączeniu zasilania
Przeznaczony do samodzielnej ekspozycji ��

bądź ustawienia w paleniskach tradycyjnych 
kominków
Wyposażony w kabel zasilający ��



Al
ba

ny

Ba
ch

Be
lla

Bi
an

ca

Bi
ze

t L
ig

ht

Br
ay

fo
rd

Br
en

ta
 

Bu
rn

ey
 

Ca
ss

ad
o

Ca
st

ill
o

Ch
er

ito
n

Cl
ub

Cu
be

 

D
an

te

D
el

aw
ar

e

H
ad

le
y

La
gu

na

M
ila

no

M
in

ot
to

   

M
oz

ar
t

M
oz

ar
t B

ia
ła

 P
er

ła

M
oz

ar
t B

la
ck

N
ov

ar
a 

Ro
m

e

SP
 6

SP
 9

To
ro

nt
o

Ve
ga

Ve
ro

na
 

N
ar

oż
ni

ko
w

a

Vi
ot

ta

W
kł

ad
 2

0"

W
kł

ad
 2

6"

W
kł

ad
 3

0"

Ze
br

an
o

Charakterystyka produktów                                  

źródła ciepła                                  

termowentylator √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √   √  √ √ √ √ √ √ √

promiennik                       √         

przełącznik mocy grzewczej √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √       √ √

termostat √  √ √  √ √   √ √   √     √ √ √  √  √ √  √   √   √  √  √  

pilot zdalnego sterowania  √ √  √ √ √   √ √   √     √ √  √   √   √  √ √ √     √  √  

kabel zasilający z wtyczką √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

efekt płomieni niezależny od trybu grzania √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √

Efekt płomienia                                  

trójwymiarowy efekt płomienia Opti-Myst  √ √  

Palenisko                                  

płonące polana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kolor/wykończenie                                  

czarny √   √ √    √    √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

grafitowy   √ √ √ √                   

czarny z elementami mosiężnymi           √                       

chrom/srebrny z satynowym połyskiem     √     √   

kolor obudowy / ramy    czarno-
biały

 czarny  
z 

połyskiem 
 orzech  

i dąb   
 złoty 

dąb lub 
espresso

kremowy biały orzech kremowo
orzechowy

czarny z 
elemnami 
stalowymi

wiśnia 
lub złoty 

dąb

ciemny 
orzech, 

olcha lub 
grusza

biały 
z 

połyskiem

czarny 
z 

połyskiem
czarny espresso orzech orzech  zebrano  

z połyskiem

Dane techniczne                              

typ Z S K+O K+O S W Z K+O K+O Z Z W W K+O W K+O K+O K+O W K+O K+O K+O K+O K+O S S K+O S K+O Z Z Z Z K+O

moc grzewcza (kW) 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,60 2,00 2,00 2,00 1,20 - 2,00 2,00 2,00 1,20 1,20 - 0,42 1,20 - 1,20 2,00 1,20 2,00 2,00 2,00

pobór energii przez efekt optyczny (W) 212 130 230 230 130 130 240 130 240 130 130 90 130 300 212 120 170 120 60 130 130 130 125 120 300 300 120 250 120 120 120 230 170 120

Wymiary (mm)                              

wysokość 703 628 1080 1069 620 545 720 840 1110 665 682 600 490 1250 800 832 1172 1020 225 857 857 857 611 1000 520 696 919 470 1016 660 561 597 670 920

szerokość 625 720 1416 1092 750 440 790 1028 1240 603 639 490 470 1380 550 631 1454 970 450 920 920 920 1629 1120 1200 1010 933 1189 1041 430 556 695 800 900           

głębokość 300 190 445 483 150 310 285 274 305 226 194 332 260 500 400 450 495 360 250 375 375 375 406 380 182 168 318* / 
787** 190 635 280 227 224 268 270

Informacje zawarte w niniejszym katalogu są aktualne w momencie oddawania materiałów do druku. Specyfikacja oraz fotografie mają charakter orientacyjny. ��

S Ścienny

W Wolnostojący

K+O Kominek + Obudowa

Z Do zabudowy

Opis tabelki
* ustawienie plasko przy ścianie  ** ustawienie narożnikowe

Dane 
techniczne


