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Kominki gazowe LEO
zbmyĂlÈ obekologii ibbezpieczeñstwie

Pierwszy z nowej serii
kominków gazowych – LEO 100

T

radycyjne kominki posiadajÈ niezaprzeczalny urok,
ale wymagajÈ staïej obsïugi
ibkonserwacji. DoskonaïÈ alternatywÚ dla zapracowanych stanowiÈ
kominki gazowe, które sÈ równie
efektowne ib– co najistotniejsze –
niezwykle proste wbobsïudze. Dla
wszystkich zabieganych, którzy
marzÈ obodpoczynku przy tañczÈcych pïomieniach, firma Kratki.pl stworzyïa seriÚ kominków gazowych LEO.
Kratki.pl jako jedyny polski producent stworzyï liniÚ kominków
gazowych, dziÚki którym czasochïonne rozpalanie ognia czy sprzÈtanie paleniska odchodzÈ wbzapomnienie.

CIEPO NA WYCIkGNI}CIE R}KI
Kominki gazowe zbkolekcji LEO ograniczajÈ do minimum liczbÚ
obowiÈzków, które towarzyszÈ obsïudze tradycyjnych kominków
opalanych drewnem. Duĝym uïatwieniem jest sam proces ich rozpalania. System uruchamia siÚ za pomocÈ dotykowego pilota radiowego zbwbudowanym termostatem. Wystarczy jedno klikniÚcie, by
uzyskaÊ pïomieñ ibcieszyÊ siÚ przyjemnym ciepïem. Wbzapomnienie odchodzÈ wiÚc kwestie organizacyjne zwiÈzane miÚdzy innymi ze skïadowaniem opaïu czy dokïadaniem do kominka. Kominki
gazowe LEO bez koniecznoĂci czyszczenia bÚdÈ gotowe do uĝycia
wbkaĝdej chwili.

LEO 200

wiÊ bÚdÈ efektowny detal, który zapewni naturalnÈ atmosferÚ.
Niewidoczna ramka fasady uïatwia podziwianie piÚkna ognia.
Do wyboru mamy aĝ cztery wersje przeszkleñ ibdwa modele:
LEO 100 ibLEO 200, co pozwoli
dopasowaÊ kominek do aranĝacji
wnÚtrza. Kominek gazowy LEO
moĝe mieÊ przeszklonÈ jednÈ,
dwie lub nawet trzy Ăcianki. Kominki dostÚpne sÈ równieĝ wbwersji
zbszybÈ typu TRUEVIEW, która zapewnia niczym niezakïócony widok na ogieñ bez niepoĝÈdanych refleksów.

EKOLOGICZNIE IbBEZPIECZNIE
Wbprzypadku kominków zbkolekcji LEO styl idzie wbzgodnej parze
zbekologiÈ – paliwo gazowe okreĂlane jest mianem ekologicznego
opaïu, który emituje minimalne iloĂci zanieczyszczeñ. Wszystkie
produkty zbtej linii posiadajÈ certyfikat CE, który gwarantuje bezpieczeñstwo uĝytkowania, ochronÚ zdrowia ibĂrodowiska. Kominki
LEO moĝna zasilaÊ wykorzystujÈc jedno zbdwóch ěródeï gazu –
ziemny lub LPG. DodatkowÈ zaletÈ jest wbudowany system zasilajÈcy – dziÚki niemu urzÈdzenie nie wymaga zewnÚtrznego ěródïa zasilania ibmoĝe pracowaÊ nawet przy braku prÈdu. }
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ESTETYKA NA NAJWY¿SZYM POZIOMIE
Kominki gazowe zbserii LEO wyróĝnia nowoczesny, elegancki design obhoryzontalnej ibrealistycznej wizji ognia. DoïÈczone
do zestawu kamienie ozdobne, po uïoĝeniu wbpalenisku stano-
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