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Ciepłe kominki-przyjazne, zdrowe, wygodne i ekonomiczne.
Kominki bliżej natury. Firma FHU "Sobkowiak" oferuje przyjemnie ciepłe szamotowe obudowy kominkowe, wypromieniowujące ciepło na pomieszczenie.
Obudowy przewodzące ciepło, do których można przylgnąć, przytulić się. Mogą być kaflowe, szamotowe tynkowane, o strukturze surowego betonu, drewna,
obłożone kamieniem, łupkiem, cegłą lub spiekami kwarcowymi, ściany szamotowe malowane farbami dekoracyjnymi o szerokiej palecie efektów wizualnych i
inne. Z boczną szybą i na przestrzał. Kominki akumulacyjne, w których pali się tylko dwa razy dziennie, gdyż do 12 (a niektóre do 16) godzin oddają zgromadzone
w sobie ciepło, przez rozgrzaną obudowę, w postaci przyjaznego nawet dla alergików promieniowania podczerwonego. Uwalniane ciepło jest stabilne i
zrównoważone, a nie agresywne, jak ciepło konwekcyjne taniego kominka. Rozpalamy ogień w palenisku (w standardzie z podwójną szybą), wciskamy na centralce
"start" i automatyka za nas reguluje procesami palenia, przy zawsze czystej szybie i wysokiej sprawności. Są bardzo bezpieczne w użytkowaniu, gdyż sterownik nie
pozwala popełniać błędów. Do spalania pobierają powietrze bezpośrednio z zewnątrz. Przystosowane do domów energooszczędnych z mechaniczną wentylacją z
odzyskiem ciepła (rekuperacją). Mogą posiadać wymienniki wodne do CO. Z wężownicą schładzającą, dopuszczone do pracy w zamkniętej instalacji wodnej. Mają
wtedy wszystkie zalety kominków szamotowych, akumulujących ciepło w swej masie i kominków z płaszczem wodnym, efektywnie grzejących wodę. W instalacji
wodnej mogą współpracować z pompą ciepła, kotłem gazowym, na pellet. Długotrwałą i stabilną pracę urządzeń, i systemu grzewczego, zapewnia ich duża
pojemność cieplna i automatyka. Są na drewno (także iglaste!) i brykiety drzewne. Przy paleniu brykietami drzewnymi, nie musimy nawet rąbać drewna i go
sezonować. Kupujemy je, wkładamy do paleniska, a automatyka dalej sama w nim pali. Możliwe palenie tylko 2 razy dziennie (rano i wieczorem), gdyż energia z
drewna kumuluje się w ceramice, a nie ucieka do komina. Te kominki nigdy nie stygną przez cały sezon grzewczy. Ich konstrukcja zapewnia całkowite i zupełne
spalanie drewna (także z wymiennikami wodnymi), przy minimalnej emisji spalin (braku dymu), a szyby są zawsze czyste. To kominki, które nie trują środowiska,
są bardzo ekonomiczne w zużyciu opału. Spełniają wymagania Ekoprojektu i surowe normy europejskie. Można z nimi budować stabilne hybrydowe instalacje
grzewcze (akumulacja+woda+DGP), dostosowane do indywidualnych potrzeb. Gdy są wyposażone w piekarnik z podwójną szybą, wyłożony szamotem, możliwe
jest kulinarne wykorzystanie kominka do przygotowywania całych obiadów. Piekarnik bez problemu rozgrzewa się do ponad 300 stopni C! Z łatwością piecze
nawet pizze i chleby. Posiadamy kafle z 20 kaflarni. Wykonujemy projekty. Tel. 68 3273341, 606756498, www.salonsobkowiak.pl
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