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Schiedel KINGFIRE®

    Systemy kominkowe



Człowiek i ogień – prawie żaden element nie ma tak silnego wpływu na życie człowieka jak ogień.  
Od niepamiętnych czasów człowieka fascynowało wprowadzenie ognia do własnego domu,  
ale w taki sposób aby mieć nad nim kontrolę i aby płomienie zamienić w strefę komfortu, relaksu
i odprężenia. Jak dawniej tak i teraz kominek – gorące serce domu - stanowi jego integralną część  
i nie tylko dostarcza nam ciepło ale i poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

SYSTEMY KOMINKOWE  

Emocjonalna moc
ciepła ogniska domowego

UNIKALNY 
MODUŁOWY SYSTEM          

  KOMINKOWY 

2



LET THE  FIRE  INSPIRE! 

Radość z ognia

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu mo-
żemy Państwu zaoferować innowacyjne, nieza-
wodne, wysokiej jakości produkty przeznaczone 
zarówno do budynków mieszkalnych, jak i użyt-
kowych. Wykorzystujemy do tego celu najlepsze 
materiały i surowce, inwestujemy w najnowszą 
technologię produkcji, wciąż dążymy do tego, 
aby wykraczać poza oczekiwania.

Nasze nowe innowacyjne rozwiązanie modułowego systemu 
kominkowego  KINGFIRE ®  urzeczywistnia marzenia  
o własnym kominku w domu.
Modele systemu Schiedel KINGFIRE ® wpisują się idealnie 
w pomieszczenia o różnej wiekości nadając im przytulności.

CLASSICO S
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
MODUŁOWE KINGFIRE®

SPEŁNIAJĄ INDYWIDUALNE OCZEKIWANIA 
INWESTORÓW

SYSTEMY KOMINKOWE  

Lepsze funkcje
wyższy komfort
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CLASSICO S

WALORY ESTETYCZNE 
I RÓŻNORODNOŚĆ ARANŻACJI

Kompaktowy system kominkowy pozwala na zastosowanie 
kreatywnych rozwiązań w strefie komfortu spełniając wysokie 
wymagania estetyczne.

JAKOŚĆ PREMIUM

Stawiamy wyłącznie na sprawdzone materiały.
Okładzina paleniska jest wykonana z najlepszego szamotu, 
zamknięcie drzwiczek jest wyposażone w wysokiej jakości 
system soft-close, a szyby są wykonane ze szkła o długiej 
żywotności SCHOTT CERAN®.

LET THE  FIRE  INSPIRE! 

Oryginalny
design KINGFIRE®

Zewnętrzną obudowę można zaprojektować w 
indywidualny sposób i dostosować do rozwiązań 
architektonicznych według własnego pomysłu.

DESIGN 
NOWOCZESNY
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SYSTEM KINGFIRE® – KOMINEK 
ZINTEGROWANY Z KOMINEM

SYSTEMY KOMINKOWE

Optymalne
rozwiązanie systemowe
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LET THE  FIRE  INSPIRE! 

LINEARE S

Kingfire® absolutna 
oszczędność miejsca

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami 
kominkowymi jedną z największych zalet sys-
temu KINGFIRE®  jest oszczędność miejsca 
zabudowy. 1 m2 więcej bezcennej powierzchni 
mieszkaniowej!

Połączenie kominka z kominem w jedną całość to optymalne  
i oszczędne rozwiązanie. Montaż modułu komina odbywa się 
już na etapie stanu surowego. Wkład kominkowy może być 
zamontowany fabrycznie albo na miejscu budowy w trakcie 
prac wykończeniowych.
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NAJLEPSZA CERTYFIKOWANA 
FUNKCJONALNOŚĆ

SYSTEMY KOMINKOWE

Perfekcyjna jakość
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LINEARE S

LET THE  FIRE  INSPIRE! 

Perfekcyjna ergonomia
Wysokość montażu komory paleniskowej oraz 
uchwytu do otwierania drzwiczek dobrano 
w taki sposób, aby była możliwość wygodnego 
dokładania drewna w pozycji stojącej, bez 
konieczności pochylania się. 

Drzwi paleniska zamykane na elegancki system 
Soft-Close-Modus.

WYSOKIEJ JAKOŚCI ELEMENTY 
CERAMICZNE

Do każdego systemu  KINGFIRE®  można zamówić również 
elementy ceramiczne – zabudowę frontu, płytę zabezpie-
czającą przed iskrami, wnękę na drewno i narzędzia komin-
kowe w 4 stylach kolorystycznych.
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KOMINKI KINGFIRE® SĄ OPALANE WYŁĄCZNIE DREWNEM 
OPAŁOWYM LUB BRYKIETEM DRZEWNYM UMOŻLIWIAJĄCYM 
PROCES SPALANIA Z OGRANICZONĄ EMISJĄ CO2

SYSTEMY KOMINKOWE

Odpowiedzialność 
ekologiczna
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LET THE  FIRE  INSPIRE! 

Wartości uniwersalne

RONDO S

Rozwiązania KINGFIRE®  przekonują swoją estetyką, przy-
czyniają się do poprawy mikroklimatu w pomieszczeniach oraz 
zwiększają walory energooszczędne nowobudowanych  
i istniejących obiektów.

ZRÓWNOWAŻONE 
DZIAŁANIA

Widać je we wszystkich dziedzinach działalności naszego przed-
siębiorstwa. Przykładem może być nasze zaangażowanie w roz-
wój ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania w ramach 
systemów paleniskowych opalanych drewnem oraz redukcji 
emisji CO2 w procesie spalania.
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MODULOWY SYSTEM KOMINKOWY KINGFIRE® 
SPEŁNIA NAJBARDZIEJ RESTRYKCYJNE WYMAGANIA 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY KOMINKOWE

Bezpieczna 
eksploatacja
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Schiedel gorące serce 
Twojego domu

ZALETY
•  Bardzo niska emisja drobnego pyłu i innych substancji 
 szkodliwych (w przypadku systemu KINGFIRE® 
 LINEARE jest to 22 mg/m3)

•  Układ paleniskowy niezależny od powietrza  
 w pomieszczeniu. Nie jest wymagany czujnik
 ciśnieniowy- dla instalacji wentylacji dopuszczonej
 do eksploatacji z 8 Pa

•  Europejska Aprobata Techniczna dopuszcza eksploatację 
 kominka z różnorodnymi systemami wentylacji

•  Szybki i prosty montaż dzięki prefabrykowanym modułom

Powietrze do spalania doprowadzane jest  
z zewnątrz dzięki zastosowaniu zintegrowanego 
kanału wentylacyjnego komina Schiedel  
ABSOLUT. 

Dzięki temu można bezpiecznie eksploatować wkład ko-
minkowy  KINGFIRE®  z niezależnym obiegiem powietrza, 
przy jednoczesnej pracy kontrolowanego systemu wentylacji 
pomieszczenia. System paleniskowy KINGFIRE® daje również 
w tej kwestii absolutne bezpieczeństwo.

RONDO S
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SYSTEMY KOMINKOWE

KINGFIRE® NIE ZNA GRANIC JEŚLI CHODZI O MOŻLIWOŚCI
PROJEKTOWE I ARANŻACYJNE. DZIĘKI TEMU KAŻDY KOMINEK
KINGFIRE® WYGLĄDA INACZEJ.

Kreatywne 
rozwiązania 
aranżacyjne
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Schiedel Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, 
T (77) 455 59 49, F (77) 455 59 47. 
biuro@schiedel.com

Dział sprzedaży: T (77) 456 83 10, 
T (77) 456 93 48, T (77) 451 74 60, 
T (77) 402 83 13. 
Dział techniczny: T (77) 456 83 11

Schiedel Sp. z o.o., Biuro Północ, 
ul. Małgorzatowo 3c, 87-162, Lubicz Dolny. 
Dział techniczny: T (56) 674 48 25

www.schiedel.pl


