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WALORY PIECO - KOMINKÓW
KAFLOWYCH AKUMULACYJNYCH

• Pieco – kominek kaflowy łączy walory pieca kaflowego /akumulacja
z szamotu/ z tradycyjnym kominkiem /widok ognia/.
• Obudowa kaflowa oddaje ciepło zgromadzone w szamotowych ścianach
paleniska akumulacyjnego.
• Zdrowe promieniowanie przez kafle
oraz jonizacja ujemna przyjazna
organizmowi.
• Nie ma efektu chwilowego przegrzania oraz nagłego wychładzania
pomieszczenia, zdrowa, równa temperatura otoczenia.
• Naturalne materiały – kafle /glina/ oraz wysokiej jakości polski szamot –
zdrowe i przyjazne dla otoczenia i użytkowników.
• Darmowa energia zgromadzona w szamocie paleniska - efektywnie ogrzewa
pomieszczenie przez kilka godzin od zakończenia palenia /oszczędność
drewna/.
• Małoobsługowość kominka – maksymalnie 4 załadunki na dobę /
w odstępach co 6-8 godzin/ małą ilością drewna gwarantują podtrzymanie
równej temperatury w otoczeniu.
• Oszczędność drewna, maksymalnie 3,5 - 5 kg drewna / w zależności od
gatunku drewna/ na jeden załadunek gwarantują dobre wygrzanie kominka oraz
efektywność ciepła do pomieszczenia.
• Prosty w utrzymaniu, obudowę kaflową czyści się wodą bez użycia chemii.
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• System czystej szyby gwarantujący piękny widok ognia bez konieczności
częstego czyszczenia szyby.
• Palenisko bezrusztowe – dobra temperatura spalania w komorze paleniska
gwarancją efektywnego grzania, czystej szyby oraz gwarancją oszczędności
drewna.
• Nie ma konieczności częstego czyszczenia paleniska z popiołu, ewentualne
cząstki niedopalonego drewna spalą się przy kolejnym załadunku.
• Przy stosowaniu zalecanego, normowego drewna /drewno liściaste,
sezonowane, o wilgotności nie przekraczającej 20%/ - konieczność wybierania
popiołu z paleniska oraz czyszczenia szyby - to maksymalnie raz na kilka
a nawet kilkanaście dni.
• Proste sterowanie dopływem powietrza do spalania.
• Bezpieczny proces spalania - nie ma konieczności otwierania drzwiczek
paleniska podczas palenia. Załadowuje się pełny stos drewna dla jednego cyklu
palenia/jednorazowo 2/3 wysokości komory paleniska, stos rozpalany od góry/.
Taki
sposób
palenia
zapewnia
wygodę
dla
użytkownika
i bezpieczeństwo obsługi kominka oraz oszczędność czasu i drewna /więcej
informacji na temat rozpalania i palenia w instrukcji slajdowej/.
• Komfort i bezpieczeństwo użytkowania kominka- możliwość podpięcia
powietrza do spalania z zewnątrz /zalecane/.
• W modelach z wysoką zabudową z kafli istnieje możliwość zastosowania
dodatkowych modułów szamotowych, odzyskujących dodatkową energię.
• Pieco – kominki kaflowe nie generują kurzu i brudu, są ekologiczne
i ekonomiczne.
• Nowoczesna metoda zduńska montażu – szybki montaż u Klienta –
maksymalnie 1,5 doby gwarancją satysfakcji Klienta.
• Możliwość wyboru kafli – deseń oraz kolorystyka, możliwość wykonania kafli
zdobionych - ręcznie malowanych gwarantująca indywidualny charakter
kominka.
• Kominki wykonywane ręcznie, w 100% w Polsce, z polskich
i europejskich materiałów, metodą rzemieślniczą /alternatywa dla niskiej
jakości wyrobów masowych - marketowych/.
• Kilkanaście modeli do wyboru, bogata kolorystyka i deseń kafli.

