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Schiedel KINGFIRE
Modułowe systemy kominkowe
LINEARE SC | RONDO SC | CLASSICO SC | GRANDE SC

www.schiedel.pl

SCHIEDEL
KINGFIRE

ZALETY SYSTEMÓW KOMINKOWYCH KINGFIRE
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System prefabrykowany
Montaż ok. 1h
Wysokie parametry termoizolacyjne
Oszczędność powierzchni użytkowej
Bezpieczeństwo zapewniają szczelne samozamykające się drzwiczki
Duża wydajność (do 84%)
Solidna i trwała konstrukcja
Gwarancja od jednego producenta
Zgodność parametrów technicznych z restrykcjami Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zwanymi
potocznie „Ekoprojektem”
• REGULOWANE NÓŻKI - łatwa możliwość wypoziomowania
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Energooszczędny komin
w wersji
prefabrykowanej

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®.
MODUŁ KINGFIRE PARAT

Gotowe wykończenie
komina w części
ponad dachem

ENERGOOSZCZĘDNY KOMIN ABSOLUT PARAT

Systemowe
zakończenie komina

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.

Moduł KINGFIRE - komin
ze zintegrowanym
wkładem kominkowym
w 4 typach (Lineare SC,
Rondo SC, Classico SC,
Grande SC)

PERFEKCYJNA ERGONOMIA
MODUŁ KINGFIRE

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.

Wkład kominkowy

NAJLEPSZA FUNKCJONALNOŚĆ
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System KINGFIRE posiada certyfikat dla
eksploatacji z niezależnym obiegiem powietrza.
Dzięki temu system paleniskowy można
użytkować w połączeniu z różnymi rodzajami
wentylacji.
m
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System kominkowy Schiedel Kingfire to rynkowa nowość, w której w jedną całość połączone zostały komin i kominek. Dzięki temu montaż jest znacznie uproszczony, a także szybki, bo na etapie stanu surowego przy użyciu dźwigu instalacja zajmuje
zaledwie godzinę. Cztery linie produktów Schiedel Kingfire: Lineare SC, Classico SC, Rondo SC i Grande SC wyróżniają się
wyjątkowym designem, który z powodzeniem sprosta nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów.
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