
DOMOWE kino ognia

˚ywy ogieƒ to widowisko samo w sobie. Nowoczesny styl aran˝acji wn´trz szanuje jego pi´kno. 
Im mniej ozdób, tym lepiej. Surowy beton, kamieƒ, drewno, ceramika, gips, szk∏o, stal. W takim 
towarzystwie ogieƒ najlepiej prezentuje si´ w skromnej, niemal ascetycznej oprawie. Doskona∏e 
materia∏y, funkcjonalnoÊç, bezpieczeƒstwo, prosta forma to tylko niektóre zalety naszych wk∏adów. 
Masz pomys∏ na niebanalny kominek? My zrobimy go najlepiej.

Wk∏ady kominkowe KFDesign Linea 2.0



DU˚Y format ognia

Szeroki format paleniska daje niezwyk∏y efekt 

panoramicznego widoku ognia. Takie rozwiàzanie 

wymaga przestrzeni, bo ogieƒ najlepiej prezentuje 

si´ z pewnej perspektywy. W zamian daje widok, 

który bez trudu zwyci´˝a w konkurencji 

z telewizorem.

 
 zakres mocy grzewczej: 9-16 kW
 ogrzewana kubatura: 250-400 m3

	 wysokość	fasady:	 510 mm
	 szerokość	fasady:	 920 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 12-20 kW
 ogrzewana kubatura: 350-500 m3

	 wysokość	fasady:	 510 mm
	 szerokość	fasady:	 1070 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 13-22 kW
 ogrzewana kubatura: 450-600 m3

	 wysokość	fasady:	 510 mm
	 szerokość	fasady:	 1220 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 8-14 kW
 ogrzewana kubatura: 180-300 m3

	 wysokość	fasady:	 510 mm
	 szerokość	fasady:	 770 mm

920 2.0 CI 1050 2.0 CI 1180 2.0 CI 1320 2.0 CI



Jak przy OGNISKU 

Wk∏ad z wysokim paleniskiem daje szans´, byÊ 

przy kominku poczu∏ si´ jak przy prawdziwym 

ognisku. Wijàce si´ w gór´ j´zyki ognia tworzà 

fascynujàcy spektakl.  To modne rozwiàzanie, które 

doskonale pasuje tak˝e do mniejszych wn´trz.

 
 zakres mocy grzewczej: 8-10 kW
 ogrzewana kubatura: 100-200 m3

	 wysokość	fasady:	 960 mm
	 szerokość	fasady:	 470 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 9-16 kW
 ogrzewana kubatura: 250-400 m3

	 wysokość	fasady:	 760 mm
	 szerokość	fasady:	 770 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 10-18 kW
 ogrzewana kubatura: 350-500 m3

	 wysokość	fasady:	 760 mm
	 szerokość	fasady:	 920 mm

 
 zakres mocy grzewczej: 8-11 kW
 ogrzewana kubatura: 150-270 m3

	 wysokość	fasady:	 550 mm
	 szerokość	fasady:	 590 mm

810 2.0 1070 2.0 1080 2.0 1190 2.0



ÂCIANA z ognia 

Jeden wk∏ad a dwa kominki, nawet w skrajnie ró˝nych stylach. 

To idea dwustronnego wk∏adu kominkowego. Dzi´ki niemu ten sam 

ogieƒ mo˝na obserwowaç jednoczeÊnie w dwóch pomieszczeniach. 

W ten sposób obraz ognia zyskuje g∏´bi´. Tworzy jà widok drugiego 

pomieszczenia przeÊwitujàcy przez zas∏on´ z ognia.

 
 zakres mocy grzewczej: 10-18 kW
 ogrzewana kubatura: 450-600 m3

	 wysokość	fasady:	 760 mm
	 szerokość	fasady:	 920 mm

 
  zakres mocy grzewczej: 10-18 kW
 ogrzewana kubatura: 450-600 m3

	 wysokość	fasady:	 510 mm
	 szerokość	fasady:	 1070 mm

H 1180 2.0 V 1190 2.0



Wk∏ady kominkowe KFDesign do palenia ciàg∏ego - dopracowane w ka˝dym detalu

Tworzàc gam´ wk∏adów KFDesign wykorzystaliÊmy najnowsze rozwiàzania oraz najbardziej zaawansowane technologie w bran˝y kominkowej. Fachowcy doceniajà ich atuty.

TERMOSTATYCZNA 
KONTROLA OGNIA

Wk∏ady posiadajà termostat automatycznie regulujàcy 
dop∏yw powietrza w zale˝noÊci od temperatury paleni-
ska. Dzi´ki temu automatycznie utrzymywana jest 
sta∏a wydajnoÊç grzewcza. Takie rozwiàzanie podnosi 
komfort u˝ytkowania kominka, znacznie wyd∏u˝a czas 
palenia i pozwala oszcz´dnie gospodarowaç opa∏em.

WYGODNY MONTA˚

W bran˝y kominkowej ci´˝ar urzàdzenia idzie w parze 
z jakoÊcià. Dbajàc o wygod´ i bezpieczeƒstwo pracy 
naszych Autoryzowanych Instalatorów, ka˝dy wk∏ad 
wyposa˝amy w komplet uchwytów u∏atwiajàcych 
przenoszenie.

TRWA¸OÂå I BEZPIECZE¡STWO

Zewn´trzny p∏aszcz wykonany jest ze stali ST 37.2 o gruboÊci 4 mm (1). Wewn´trzne elementy paleniska sà odporne na bardzo wysokie tempe-
ratury. Dó∏ paleniska wykonany z materia∏u szamotowego (2), natomiast boki i ty∏ (3) z wermikulitu (w przypadku modeli H CI na tylnej Êciance 
sà elementy z ˝eliwa). Cz´Êci wn´trza paleniska podlegajàce zu˝yciu sà ∏atwo dost´pne, a ich wymiana bardzo prosta. Taka konstrukcja daje gwarancj´ 
trwa∏oÊci i zapewnia bezpieczeƒstwo. Wk∏ady wyposa˝one sà w kaset´ zabezpieczajàcà mechanizm podnoszenia (4), która zapobiega równie˝ prze-
dostawaniu si´ dymu do okapu. Wk∏ady KFDesign posiadajà deklaracj´ zgodnoÊci z PN-EN 13229.
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BEZPOÂREDNIE DOPROWADZE-
NIE POWIETRZA DO PALENISKA

Wk∏ady KFDesign Linea 2.0 wyposa˝one sà w bezpo-
Êrednie doprowadzenie powietrza z zewnàtrz do pale-
niska. Wlot mo˝na dok∏adnie regulowaç lub ca∏kowicie 
zamknàç. Jest to szczególnie wa˝ne rozwiàzanie 
w przypadku nowoczesnego niskoenergetycznego 
budownictwa.

AUTOMATYCZNY SZYBER *

Szyber otwiera si´ w tym samym momencie, gdy 
drzwiczki unoszà si´ i dym bez d∏awienia swobodnie 
przep∏ywa do przewodu kominowego. W momencie 
zamkni´cia drzwiczek szyber zamyka si´ automa-
tycznie.

* Nie dotyczy wk∏adów w wersji dwustronnej

WI¢CEJ CIEP¸A

Konstrukcja deflektora spalin we wk∏adach KFDesign zosta∏a 
opracowana tak, by maksymalnie zwi´kszyç ich sprawnoÊç. 
Deflektor powoduje wytworzenie si´ zawirowaƒ polepszajà-
cych przemieszczanie si´ spalin z powietrzem, a tym samym 
osiàgni´cie czystszego i wydajniejszego spalania. Dopaleniu 
ulegajà czàstki, które usz∏yby do komina. Efektem tego jest 
uzyskanie wí kszej iloÊci ciep∏a, które pozostaje w pomieszczeniu.

REGULACJA WYSOKOÂCI 
NÓ˚EK

Dzi´ki specjalnej konstrukcji wysokoÊç podstawy 
wk∏adu mo˝e byç w prosty sposób regulowana od 
130 do 430 mm. Dodatkowo ka˝da z nó˝ek wk∏adu 
KFDesign posiada system precyzyjnej regulacji, w celu 
zapewnienia stabilnoÊci.

KOMFORTOWA OBS¸UGA

Precyzyjny mechanizm otwierania drzwiczek umo˝liwia 
∏atwe i ciche podnoszenie i opuszczanie szyby jednym 
ruchem r´ki. We wk∏adach kominkowych KFDesign 
mo˝na paliç równie˝ przy otwartym palenisku i cieszyç 
si´ niepowtarzalnà atmosferà kominka tradycyjnego.

IDEALNY WIDOK OGNIA

Nowoczesne wzornictwo wk∏adów – drzwiczki „bez 
ramek”, które w przeciwieƒstwie do wk∏adów innych 
firm nie przes∏aniajà paleniska. Doskona∏y widok ognia 
podczas palenia w kominku jest zapewniony tak˝e 
dzi´ki po∏àczeniu efektu pirolizy oraz odpowiedniego 
obiegu powietrza wewnàtrz paleniska. Dlatego r´czne 
czyszczenie szyby jest potrzebne jedynie sporadycznie.

PRZYDATNE AKCESORIA

Komfort i bezpieczeƒstwo obs∏ugi kominków z wk∏adami 
KFDesign to dla nas kwestia najwy˝szej rangi. Do ka˝dego 
wk∏adu do∏àczamy komplet r´kawic oraz „zimnà ràczk´”. 
Ka˝dy wk∏ad jest równie˝ wyposa˝ony w specjalnà szuflad´ 
na popió∏.  W ten sposób korzysta sí  z najbardziej wydajnego 
systemu spalania drewna jakim jest spalanie na popiele. Jedno-
czeÊnie mo˝emy w wygodny sposób pozbyç sí  popio∏u.

¸ATWE CZYSZCZENIE SZYBY

¸atwy dost´p do wewn´trznej powierzchni szyby 
(wa˝ne podczas mycia). Szyba jednym ruchem uchyla 
si´ na zawiasach, a nast´pnie automatycznie unosi tak, 
aby podczas mycia nie trzeba by∏o si´ schylaç.

drzwiczki otwarte > szyber otwarty

drzwiczki zamkni´te > szyber zamkni´ty
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Model V 810 2.0 V 1070 2.0 V 1080 2.0 V 1190 2.0
Wymiary*: A [mm] 550 960 760 760
 B [mm] 590 470 770 920
 T [mm] 610 580 790 790
 U [mm] 995 1405 1160 1160
 V [mm] 660 550 850 1000
 W [mm]** 250 250 250 250
 X [mm] 620 1030 830 830
 Y [mm] 560 570 770 770
Przekàtna fasady [mm] 810 1070 1080 1195
Moc nominalna [kW] 10 9 14 16
Zakres mocy grzewczej [kW] 8-11 8-10 9-16 10-18
SprawnoÊç [%] 62,5 61,2 62 63,2
Klasa emisji CO*** 1 1 1 1
Ogrzewana kubatura [m3]**** 150-270 100-200 250-400 350-500
Maksymalna d∏ugoÊç polan [cm] 45 60 60 80
Min. wysokoÊç komina [m]***** 4 4 4 4 
Minimalne podciÊnienie 12 12 12 12
w przewodzie kominowym [Pa]
Ci´˝ar [kg] 145 220 200 290
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Model DF H 1180 2.0 DF  V 1190 2.0
Wymiary*: A [mm] 510 760
 B [mm] 1070 920
 V [mm] 1175 1028
 X [mm] 610 830
 Y [mm] 610 775
Przekàtna fasady [mm] 1185 1195
Moc nominalna [kW] 16 16
Zakres mocy grzewczej [kW] 10-18 10-18
SprawnoÊç [%] 61 60,6
Klasa emisji CO*** 1 1
Ogrzewana kubatura [m3]**** 450-600 450-600
Maksymalna d∏ugoÊç polan [cm] 90 80
Min. wysokoÊç komina [m]***** 4 4
Minimalne podciÊnienie 12 12
w przewodzie kominowym [Pa]
Ci´˝ar [kg] 330 305
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Model H 920 2.0 H 1050 2.0 H 1180 2.0 H 1320 2.0
Wymiary*: A [mm] 510 510 510 510
 B [mm] 770 920 1070 1220
 V [mm] 850 1000 1150 1300
Przekàtna fasady [mm] 925 1050 1185 1320
Moc nominalna [kW] 12 14 16 18
Zakres mocy grzewczej [kW] 8-14 9-16 12-20 13-22
SprawnoÊç [%] 62 64 63,4 63
Klasa emisji CO*** 1 1 1 1
Ogrzewana kubatura [m3]**** 180-300 250-400 350-500 450-600
Maksymalna d∏ugoÊç polan [cm] 60 80 90 105
Min. wysokoÊç komina [m]***** 4 4 4 4 
Minimalne podciÊnienie 12 12 12 12
w przewodzie kominowym [Pa] 
Ci´˝ar [kg] 185 210 230 250

KFD Sp. z o.o. ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@kfdesign.pl, www.kfdesign.pl
Dzia∏ Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00) tel. +48 22 494 34 05

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, 
wyposa˝enia i specyfikacji oferowanych urzàdzeƒ. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje sà poglàdowe 
i nie stanowià zapewnienia zgodnoÊci z umowà w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze-
gólnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a tak˝e nie stanowià towaru 
w rozumieniu art. 4 ust. 2 wy˝ej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia w∏aÊciwoÊci, warunków gwarancji 
i specyfikacji urzàdzenia nast´pujà w umowie sprzeda˝y i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku. 

Copyright KFD Sp. z o. o. 2010. Wszelkie prawa zastrze˝one. Ulotk´ wydrukowano w Polsce. Wer. KFDESIGNOL3K18062010.

* W zwiàzku z za∏o˝onymi tolerancjami na etapie produkcji, mogà wyst´powaç drobne ró˝nice pomi´dzy gotowym produktem a rysunkami z wymiarami. W przypadkach gdy dok∏adne wymiary produktu majà istotne znaczenie na rozplanowanie miejsca monta˝u, nale˝y pobraç rzeczywiste wymiary wk∏adu kominkowego. 
** W modelach V 810 i  V 1070 króciec spalin w opcji o Êrednicy 200 mm. *** Wg PN-EN 13229. **** Zale˝nie od warunków klimatycznych i izolacji budynku. ***** Dla Êrednicy komina równej Êrednicy króçca wylotu spalin.

Przedstawiciel Handlowy


