


Firma Kominki-Kozłowski zajmuje się dystrybucją wkładów grzewczych oraz kompleksowymi usługami 
w zakresie instalacji kominków i budowy pieców kaflowych. Wkłady i piece grzewcze proponowane przez nas 
to wysokiej jakości produkty belgijskiego producenta firmy STUV. W 2012 roku wprowadziliśmy na rynek nową 
ofertę pieców i wkładów grzewczych tego producenta  .Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urządzeń grzew-
czych marki STUV na rynku polskim.

Dlaczego warto współpracować z nami?

W maju 2012 roku oddaliśmy do dyspozycji naszych Partnerów i Klientów Salon Partnerski w którym  
prezentujemy możliwości zastosowania produktów i technik grzewczych firmy STUV.    
Bliska współpraca z firmami partnerskimi oraz spełnianie oczekiwań naszych Klientów są wpisane w nasza  
filozofię działania. Wartości które reprezentuje nasza firma poparte są ponad 20 letnim doświadczeniem, wiedzą,  
zaangażowaniem i kompetencją pracowników ,które gwarantują naszym Partnerom i Klientom wysoki poziom 
obsługi w połączeniu z wysoką jakością oferowanych produktów:

Zapraszamy!

Rewelacyjny design - piękno ma nową formę KOMINKI STûV

Belgijski producent piecy i kominków firma STûV pragnie podbić serca polskiej branży kominkowej i rozbu-
dzić potrzeby klientów. Odnalezienie złotego środka pomiędzy technologią i designem gwarantuje wysoką 
jakość oraz oryginalność. Firma ma ponad 30 lat doświadczenia na bejgijskim rynku, jako pierwsza wpro-
wadziła piece z przesuwanymi szybami. Pomysł narodził się w 1983r. gdy Gerard Pitance i Benoit Lafontaine 
zdecydowali się podjąć współpracę w zakresie rozwoju i produkcji piecy na drewno. Dzisiaj główna produk-
cja odbywa się w hali produkcyjnej o powierzchni 5000m2 w Bois-de-Villers blisko Namur w Belgii. Firma  
w swojej ofercie prezentuje piece wolnostojące - trzyfunkcyjne rozpalające ciało, duszę i serce. Wkłady gwa-
rantują doskonałe spalanie, wysoką wydajność, czyste linie dostępne zarówno do zabudowy jak i wolnosto-
jące. Doskonałym uzupełnieniem oferty są wyjątkowe obudowy oraz ramy kominkowe dostępne w kolorach,  
które są zapowiedzią nadchodzących trendów.



KOMINKI STûV 16, eNeRGOOSZcZęDNe ?

cała gama kominków Stûv 16 została zaprojek-
towana w oparciu o kryteria « niskiego zużycia 
energii » : pobór powietrza z zewnątrz przez komi-
nek, zmiany w systemach spalania, wzmocniona  
szczelność, spowolnienie wydobycia dymów 
na wylocie z kominka itp. Jeśli model naj-
mniejszy - Stûv 16 - 58 (58 cm) - doskonale  
odpowiada domom energooszczędnym, inne 
modele - Stûv 16 - 68 oraz Stûv 16 - 78 - poprzez 
swe rozmiary i o wiele większą moc są przezna-
czone do ogrzewania większych kubatur (np. styl 
loft) lub / i do domów o słabszej izolacji termicznej 
(np. domek letni). S
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STûV 30 

Pierwszy piec Stûv 30 opuścił halę fabryczną  
w 2000 roku. Jest to model trzydrzwiowy: drzwi 
otwarte ogrzewają serce, drzwi przeszklone – ciało,  
drzwi zamknięte – duszę. Urządzenie ważące 115 
kg można obracać w zakresie 360°. Piec Stûv 
30 osiąga wysoką moc (6 - 12kW) i sprawność 
rzędu 84%. Jest to również urządzenie łatwe  
w instalacji, a króciec odprowadzenia spalin moż-
na podłączyć z góry lub z tyłu. Stûv 30 został 
wyposażony w duży popielnik i zestaw grillowy. 
Prosta linia i czysta forma cieszy amatorów desi-
gnerskich rozwiązań. Jego innowacyjność została  
doceniona w Paryżu, gdzie został nagrodzony  
w konkursie „Lépine compétition”. 30



STûV 30 cOMPacT / cOMPacT H

Piec Stûv 30-compact, również zaprojektowano 
w dwóch wariantach: niskim (compact B) oraz 
wysokim (compact H). Stûv 30-compact B po-
siada zintegrowany obrotowy korpus oraz dopro-
wadzenie powietrza z zewnątrz. Nie zużywa tym 
samym powietrza z pomieszczenia i nie zakłóca 
systemu wentylacji. Dlatego też to niewielkie urzą-
dzenie o małej mocy, doskonale nadaje się do  
domów pasywnych i energooszczędnych.
Natomiast Stûv 30-compact H z masą akumula-
cyjną jest nowością zaprezentowaną na tegorocz-
nych belgijskich targach Batibouw, które odbywa-
ły się od 21 lutego do 3 marca w Brukseli. Model 
ważący 150 kg oddaje ciepło przez 8 godzin po 
wygaśnięciu ognia.S
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STûV 30 IN

Wysoki model Stûv 30-in przeznaczono do zabu-
dowy. Przy jego wyborze producent oferuje 20 ko-
lorów gotowych obudów. Piece Stûv 30-compact 
in są zgodne z normami Niemieckiego Instytutu 
Normalizacyjnego (DIN plus), BimSchV, a także 
spełniają najbardziej rygorystyczne austriackie 
normy emisji spalin 15a B-VG. Są to modele o niż-
szej mocy, które występują w wersji standardowej 
i powiększonej. Możliwość personalizacji obudo-
wy pozwala wyjść naprzeciw najbardziej wymaga-
jącemu użytkownikowi.
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STûV 30 UP

Jeśli użytkownik życzyłby sobie mieć wiszący piec, 
to Stûv 30-up, spełnia takie oczekiwania. Może on 
ogrzać pomieszczania z mocą 5 - 9 kW. emisja 
pyłów jest zgodna z normą DIN plus.



µM (microMega) - NOWe WyMaGaNIa

Nowe budowle, z coraz bardziej zaawansowaną 
izolacją termiczną, nie potrzebują już tak silnego 
ogrzewania, tak więc kominki mogą być obecnie 
słabsze i mniejsze. Ich użytkownicy pragną - i całkiem 
słusznie - czerpać przyjemność z widoku płomieni  
vi nie będą zbyt zachwyceni, oglądając je przez 
maleńki iluminator. Od paleniska oczekują pew-
nych rozmiarów.  
Przepisy prawa nakładają obowiązek produkcji 
urządzeń w poszanowaniu środowiska: trzeba 
wydobyć maksimum ciepła ze spalanego paliwa 
(nawet, jeśli mówimy o energii odnawialnej) i jak 
najbardziej ograniczyć emisję lotnych odpadów 
do atmosfery. PRODUKT PRZyJaZNy ŚRODOWISKU
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STûV 21

Wkłady kominkowe Stuv 21 to idealne rozwiązanie 
pomiedzy otwartym i zamknietym kominkiem. 
czyste linie i podnoszone drzwi to kompromis  
pomiedzy technika i designem.
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Firma Stûv już zadomowiła się na naszym rynku  
i jej produkty coraz częściej mo na znaleźć  
w polskich domach. Jednym z ciekawszych i bar-
dziej oryginalnych wyrobów tego producenta jest  
model Stûv 60.

Został on zaprojektowany w 1982 roku. W tam-
tym czasie był on po prostu nazywany Stûv,  
a firma składała się zaledwie z dwóch osób  
- założycieli. Byli to Gérard Pitance (projektant  
przemysłowy) i Benoit Lafontaine (elektryk przemy-
słowy), którzy postanowili połączyć siły, aby opraco-
wać i wyprodukować wyjątkowy piec. Wówczas nie 
było na belgijskim rynku kominka, który spełniałby  
marzenia właścicieli. Tak powstał pierwszy  
produkt o prostej linii, w nowoczesnym stylu. 
Twórcy nie mieli laboratorium, wyrafinowanych 
przyrządów pomiarowych, a nawet kompute-
ra. Stûv 60 był zatem opracowany w oparciu  
o doświadczenie i obserwacje. Jednak w trak-
cie projektowania cele były takie same jak obec-
nie: pogodzenie wysokowydajnego ogrzewania  
z przyjemnością obcowania z ogniem. Dzięki 
temu powstało urządzenie, które może spełniać 
dwie funkcje - efektywnego źródła ciepła oraz  
tradycyjnego kominka otwartego. S
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KOMINKI KOZŁOWSKI 
Warszawa Wypędy 

ul. Sokołowska 50, 05-090 Raszyn 
tel. 22 723 90 98, kom. 602 226 800

info@brunner.info.pl

www.kominki-kozlowski.pl

...można działać w sposób odpowiedzialny, 
ekologicznie, nie odbierając sobie przyjemności 
płynącej z obcowania z ogniem ...

ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ

Wyróżnienie redakcji miesięcznika  
„ekologia i Rynek” w kategorii „PRODUKT”  
dla marki Stûv


