
Rok 2015 zainaugurowa a eliwno-stalowa koza AB, która szturmem 
podbi a rynek mi o ników pieców wolnostoj cych. Model ten dost p-
ny jest w wersji stalowej. Koz  AB zobaczymy równie  w wariancie na 
nodze oraz w kaflu (dost pny w trzech kolorach) o imponuj cym gaba-
rycie – wykonanym w nowo otwartej kaflarni producenta.

Kolejn  nowo ci  s  wk ady MB. Linia „MB” sygnowana jest inicja-
ami za o yciela firmy, a has em które przy wieca o przy tworzeniu 

tego projektu by o „zami owanie do perfekcji”, co wida  ju  na pierw-
szy rzut oka, a co przek ada si  równie  na wysokie parametry tech-
niczne palenisk. Wk ady dost pne b d  w 4 modelach o ró nej mocy 
i gabarytach oraz z przeszkleniem prostym, prawo- i lewostronnym, 
a tak e w wersji z otwieraniem typu lift-up czyli popularn  gilotyn .

Jedn  z innowacji zastosowanych w linii MB s  drzwi wykonane z za-
mkni tego profilu o specjalnej konstrukcji. Dzi ki temu s  one bardzo 
stabilne, szczelne i odznaczaj  si  wyj tkow  wytrzyma o ci  na na-
pr enia podczas pracy w wysokich temperaturach. Konstrukcja drzwi 
oraz wbudowany króciec dolotu powietrza z zewn trz czyni  wk ady 
z linii MB idealnym rozwi zaniem do domów z rekuperacj . Ponadto 
wszystkie wk ady z linii MB spe niaj  normy Bimsch 2.

Firma nie zapomina równie  o zwolennikach tradycyjnych wk adów. 
W lutym swoj  premier  mia eliwny Franek. Solidn  konstrukcj  wie -
czy nowoczesny front z pojedynczym, przyciemnianym przeszkleniem 
typu glass. Zaawansowane trzystopniowe sterowanie doprowadzeniem 
powietrza do komory paleniska, umo liwia precyzyjne kontrolowanie 
procesu spalania. Franek posiada bardzo dobre parametry i sprawno
wynosz c  82%. Wk ady spe niaj  surowe normy BimSchV 2, które s
jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Nadia – znana ju  na rynku i wielokrotnie nagradzana (Z ote Ville 
2015, Rekomendacje M jak Mieszkanie) linia eleganckich wk adów z im-
ponuj c  wizj  ognia oraz sze ciok tn  komor  paleniska doczeka si
w tym roku wersji z p aszczem wodnym. Tak jak we wszystkich mode-
lach z tej serii komora paleniska wy o ona jest jasn  wyk adzin  cera-
miczn  – Acumotte – podnosz c  efektywno  spalania. Od kominka 
oczekujemy ciep a, ale i gwarancji, e korzystanie z niego b dzie bez-
pieczne i ekonomiczne. Zastosowanie nowatorskich rozwi za  sprawia, 
e linia Nadia wyró nia si  w ród wk adów kominkowych.

Niezwykle wyczekiwan  nowo ci  b d  wk ady gazowe z linii Leo. 
Jeden z modeli Leo 100 zosta  zaprezentowany na targach w Lyonie 
oraz Frankfurcie. Warto zaznaczy , i  jest to pierwszy wk ad gazowy 
wyprodukowany przez polskiego producenta. Do ko ca roku firma pla-
nuje wprowadzi  do sprzeda y 4 kolejne modele wk adów gazowych 
z ró nymi wersjami przeszklenia.

Przed nami wiosna a wraz z ni  nadchodzi okres remontów – to naj-
lepszy czas na zakup oraz monta  wymarzonego kominka. Dlatego te ,
warto prze ledzi  produkty wchodz ce obecnie na rynek. Kominek b -
dzie s u y  nam przez lata, dlatego warto postawi  na nowoczesno
i innowacj . Nie mniej wa ne s  równie  wci  zaostrzaj ce si  przepisy 
prawa dotycz ce emisji spalin, zatem nale y ju  dzi  postawi  na pro-
dukty, które te wymogi spe niaj .
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W ród nowo ci, które zadebiutowa y w tym roku na rynku, na szczególn  uwag
zas uguj  produkty firmy Kratki.pl Marek Bal.
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MBO 15 prawy BS

Wk ad Franek 12

Koza AB na nodze
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