Kominki DEKO

Oryginalne kominki NunnaUuni. Zapewniają ciepło.

Nowy kominek DEKO tworzy nastrój i wpada w oko.
Ogień w kominku pozwala zatrzymać się chwili i przynosi niezbędne wytchnienie w biegu codziennych spraw. Kominek DEKO
jest sercem domu – unoszące się od niego ciepło zapewnia komfort nawet po wygaśnięciu ognia. Gwarantuje to oryginalny,
naturalny steatyt Mammutti. Kominki DEKO zapewniają ciepłą atmosferę w domu każdego dnia w roku, nawet kiedy za oknem
szaleją nawałnice.

Kominek DEKO
w Twoim własnym stylu

DEKO Uno

DEKO Due S

Pięknie zaprojektowane kształty – o prostych lub zaokrąglonych liniach – pasują do różnych stylów dekoracji wnętrz. Emaliowane na czarno lub biało
powierzchnie zestawione ze steatytem Mammutti dają dekoratorowi dodatkowe możliwości.

„Nowy kominek DEKO łączy
wysoką jakość i klasę steatytu
Mammutti z wcześniej
niespotykanym lekkim
wyglądem”. – projektant
Henri Sydänheimo

DEKO Uno – niezawodne ciepło zapasowe

DEKO Due – równomierne ciepło dodatkowe

DEKO Uno to smukły i opływowy kominek, którego lekkość i kształt

DEKO Due nadaje się najlepiej do tworzenia nastroju kominkowego

pasują idealnie zarówno do domu, jak i do domku letniskowego.

lub do sporadycznego dogrzewania nocą. Podwójna oprawa ze steatytu
Mammutti przekazuje i zmiękcza ciepło, zapewniając uczucie przyjemnie

W kominku DEKO Uno drewno pali się miarowym płomieniem,

ciepłego powietrza unoszącego się w domu. Wszystko to sprawia,

dzięki czemu nadaje się on świetnie do spędzania relaksujących chwil

że kominek DEKO Due wspaniale pasuje do nowoczesnych domostw.

przy ogniu. Kominek szybko uwalnia ciepło płomieni, co sprawia, że
jest doskonałym źródłem ciepła zapasowego – także w burzowe noce,

DEKO Due zapewnia ciepło w burzowe noce pozbawione elektryczności,

kiedy nie działa elektryczność.

a ponadto służy jako dodatkowe źródło ciepła w najmroźniejszych
okresach.

DEKO Due C

Cokół dolny, który wynosi ogień w kominku do góry i w ten sposób bardziej go eksponuje, nadaje kominkowi szczególnego wyrazu. Wyglądu kominka dopełnia
rama drzwi. „Steatyt jest ponadczasowym budulcem kominków, który świetnie pasuje do wielu różnych dekoracji wnętrz”. – projektant Henri Sydänheimo

DEKO Uno

Temperatura powierzchni

Waga: 341-361 kg
Wysokość: 1200 mm





Temperatura [°C]

Piec o powierzchni
stalowej

DEKO Uno



DEKO Due S

Czas [h]

Oprawa steatytowa kominka Deko Uno szybko uwalnia ciepło.

Waga: 475-508 kg
Wysokość: 1200 mm





Temperatura powierzchni



DEKO Due C

Temperatura [°C]

Piec o powierzchni
stalowej

DEKO Due

Waga: 442-491 kg
Wysokość: 1200 mm


Czas [h]



Podwójna oprawa steatytowa kominka DEKO Due rozprowadza ciepło
równomiernie i wydłuża uczucie ciepła do 12 godzin od wygaśnięcia ognia.
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Znamionowa moc cieplna: 6 kW
Wydajność: 81%
Moc cieplna: 3-8 kW
Wyposażenie dodatkowe:
- cokół dolny
- osłona posadzki
- zapasowa klapa powietrzna

Spółka NunnaUuni Oy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Unoszące się, ale bezpieczne ciepło kominkowe
Starannie dobrany steatyt Mammutti przewodzi ciepło szybko, kiedy płynie ono zgodnie
z kierunkiem układu warstw talku, i wolniej – prostopadle do kierunku układu warstw.
Podwójna oprawa konstrukcji kominka DEKO Due wykorzystuje tę zależność pomiędzy
przewodnością cieplną a kierunkiem warstw. Dla Państwa oznacza to wyjątkowe, miękkie ciepło
unoszące się w domu.
W badaniu pieców zgodnie z normą CE 13240 kominki DEKO uzyskały wyniki emisji dymu/gazu
potwierdzające ich ekologiczność. Wartości temperatury w przewodzie kominowym pozostają na
bezpiecznym poziomie za sprawą kontrolowanej mocy spalania i spokojnych płomieni.
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