Schiedel Kingfire Lineare S

MAKSYMALNA RADOŚĆ Z OGNIA

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
Seria produktów KINGFIRE® cieszy się dużą popularnością z uwagi na inteligentne rozwiązania
systemowe, zapewniające szybkość i łatwość montażu.

Aby spełnić indywidualne oczekiwania inwestorów, bardzo dużą wagę przywiązujemy do walorów
estetycznych systemu oraz do możliwości jego różnorodnej aranżacji. Zewnętrzną zabudowę można
zaprojektować w indywidualny sposób i dostosować do rozwiązań architektonicznych wynikających z
aranżacji wnętrza według własnego pomysłu. Ostateczny efekt końcowy to niepowtarzalny kominek
w oryginalnym designie.

Lepsze funkcje - wyższy komfort
●

JAKOŚĆ PREMIUM
Aby spełnić wymagania standardów środowiskowych stawiamy wyłącznie na produkty wysokiej
jakości. Okładzina paleniska jest wykonana z najlepszego szamotu, a szyby ze szkła o długiej
żywotności SCHOTT CERAN®.
WYŻSZY KOMFORT OBSŁUGI
System KINGFIRE® jest wyposażony w samozamykające się drzwiczki z systemem
Soft-Close-Modus. W każdej chwili można je zablokować, co zwiększa komfort dokładania paliwa
oraz wykonywania czyszczenia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA
Kominki KINGFIRE® są opalane wyłącznie drewnem opałowym lub brykietem drzewnym
umożliwiającym proces spalania z ograniczoną emisją CO2.
PERFEKCYJNA ERGONOMIA
Wysokość montażu komory paleniskowej oraz uchwytu do otwierania drzwiczek dobrano w taki
sposób, aby była możliwość wygodnego dokładania drewna w pozycji stojącej, bez konieczności
pochylania się.
NAJLEPSZA FUNKCJONALNOŚĆ
System KINGFIRE® posiada certyfikat dla eksploatacji z niezależnym obiegiem powietrza.
Dzięki temu system paleniskowy można użytkować w połączeniu z różnymi rodzajami wentylacji
pomieszczeń mieszkalnych.
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Zalety systemów kominkowych KINGFIRE®
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Optymalnie skonstruowany system paleniskowy - wszystko od jednego producenta
Nadzwyczajnie małe zapotrzebowanie na miejsce i niezwykła sprawność systemu
Możliwość integracji w każdym nowo budowanym obiekcie
Szybki i prosty montaż dzięki prefabrykowanym modułom - jeden element na całej kondygnacji
Wkład kominkowy można w każdej chwili wymienić, a w razie potrzeby można go zamontować
później (zaleta w przypadku budowy z zastosowaniem mokrych technologii)
W przypadku linii produktów CLASSICO S, LINEARE S i RONDO S decyzja o wyborze modelu może
zostać podjęta krótko przed montażem, ponieważ wszystkie trzy modele są zabudowane na tym
samym module podstawowym
Oszczędność miejsca na kolejnych kondygnacjach, ponieważ wymiary zewnętrzne zmniejszają się z
55 x 60 cm na 36 x 50 cm, system umożliwia zastosowanie czterech wariantów usytuowania
Europejska Aprobata Techniczna dopuszcza eksploatację kominka z różnorodnymi systemami
wentylacji
Opatentowane, samozamykające się drzwiczki paleniska - Soft-Close-Modus
Oszczędność do 20 % kosztów energii
Czysta szyba kominka dzięki układowi wentylacji szyby - szkło o długiej żywotności SCHOTT
CERAN®
Układ paleniskowy niezależny od powietrza w pomieszczeniu
Indywidualny projekt wykończenia

Etykieta energetyczna

Więcej informacji na stronie:
schiedel.com/pl/produkty/modulowe-systemy-kominkowe/kingfire-lineare-s
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