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Nowoczesne rozwi zania i skandynawskie standardy
Nazwa Dovre nawi zuje do gór w Norwegii, s yn cych z surowego i bardzo 
zimnego klimatu. Nic dziwnego, e mieszka cy, zmuszeni przez trudne warunki, 
rozpocz li produkcj eliwnych wk adów kominkowych i piecyków, któr
doskonalili przez lata. Dzisiaj do wiadczenie i tradycja po czy y si
z nowoczesnymi technologiami tworz c niezawodne i ekonomiczne urz dzenia. 
Wi kszo  urz dze  Dovre posiada palenisko wy o one wk adkami 
wermikulitowymi, które dbaj  o utrzymanie wysokiej temperatury palenia, 
co przek ada si  na wysok  sprawno  i czyste szyby. Dodaj c do tego system 
podwójnego spalania, który redukuje emisje spalin do atmosfery, mamy 
do czynienia z najwy szej jako ci produktem ekologicznym, spe niaj cym 
najsurowsze skandynawskie standardy.

DOVRE
– OGIE  Z CHARAKTEREM

Ogie  od pocz tku dziejów towarzyszy
cz owiekowi daj c ciep o, wiat o i otuch .
Obecnie wci  mamy sentyment do tego 
ywio u – dekorujemy domy wiecami 

i aran ujemy kominki. P omienie nas 
relaksuj , ogrzewaj  i tworz  przytuln
atmosfer  w naszym domostwie. Wk ad 
kominkowy lub piecyk stawiany w pokoju 
dziennym stanowi serce ca ego domu. 
Przyjemnie jest usi  w mi ym 
towarzystwie z kubkiem gor cego napoju 
lub kieliszkiem wina przy kominku 
i pozwoli  sobie na chwil  wytchnienia.

Wk ady kominkowe – ogie  pod kontrol
Ludzie ogrzewali si  ogniem od wieków. 
W dzisiejszych czasach bezpieczn  i praktyczn
alternatyw  dla tradycyjnego, otwartego paleniska 
stanowi  wk ady kominkowe, które indywidualnie 
mo emy dopasowa  do stylu naszego salonu za 
pomoc  obudowy. Dzi ki nowoczesnym technologiom 
w atwy i ekonomiczny sposób ogrzejemy nasz 
domowy azyl, a zach caj ca aparycja kominka sprawi, 
e stanie si  on ulubionym miejscem do relaksu 

i spotka  towarzyskich.

Piecyki wolnostoj ce – z tradycj  w nowoczesno
Dovre oferuje szerok  gam  piecyków wolnostoj cych 
– od nowoczesnego minimalizmu, urz dzenia 
emaliowane, przez frapuj ce nowatorskie stylizacje 
a  po rustykalne wzornictwo. Urz dzenia wykonane 
s  z wysokiej klasy eliwa przy u yciu 
najnowocze niejszych technik produkcji. 
W przeciwie stwie do zabudowanego wk adu 
kominkowego piec wolnostoj cy pozwala cieszy  si
przytulnym ciep em, promieniuj cym wokó  niego.
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