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W naszej ofercie znajdziecie Państwo kilkadziesiąt modeli wkładów kominkowych, piece wolnostojące,
gotowe wzory obudów kominkowych, materiały niezbędne do wykonania obudowy kominka, akcesoria
kominkowe oraz grille ogrodowe. Zawsze są to produkty najwyższej jakości. 

Oferujemy kompletną gamę pieców oraz kominków wraz z bezpiecznym montażem.

Doradztwo Sprzedaż Montaż

 Wkłady kominkowe powietrzne
 Wkłady z płaszczem wodnym
 Piece wolnostojące
 Piece na pellet
 Piecokominki - kominki z systemem akumulacji ciepła
 Kuchnie oraz zabudowy kaflowe
 Kominki gazowe
 Biokominki
 Kafle
 Grille ogrodowe
 Systemy kominowe
 Zabudowy kominków tradycyjne oraz akumulacyjne - ciepłe zabudowy
 Usługi zduńskie
 Materiały do budowy obudów kominkowych (kratki kominkowe, płyty izolacyjne oraz akumulacyjne itp.)
 Systemy rozprowadzenia ciepłego powietrza (turbiny kominkowe, kanały izolowane, itp.)
 Akcesoria kominkowe (odkurzacze na popiół, płyny do szyb kominkowych, dopalacze sadzy, rozpałki, kosze
na drewno, itp.)
 Sprzedaż i montaż gotowych obudów kominkowych oraz aranżacje na zamówienie

 Wysoka jakość naszych produktów gwarantowana jest między innymi przez takie marki jak Kratki.pl BeF
Home, Chazelles, Hajduk, Haas Sohn, Morso, Sparke, Kobok, Fondis, KFD, Seguin, Thorma, MCZ, Lechma,
Spartherm, Unico, Romotop czy Darco.

Zapewniamy kompleksową obsługę. Od projektu, przez kompletacje wszystkich potrzebnych materiałów po
montaż kominka w domu. Wykonujemy realizację kominka wybranego z naszych katalogów lub wykonanego
wg indywidualnego naszego lub Państwa projektu.

Działamy nie tylko na terenie miast Limanowa, Nowy Sącz, Mszana Dolna, Kraków ale również na terenie
całej Małopolski 

Zapraszamy do salonu w Limanowej.
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