
NOWOŚĆ
modułowy  

design

Jeden kominek.
Każdy inny…

VARIANT R/L metal  
designerski kominek 
akumulacyjny
Zostań projektantem swojego kominka dzięki modularnemu 
systemowi designerskich kominków akumulacyjnych 
ROMOTOP – VARIANT R/L. Możesz sobie wybrać stronę 
rogu kominka, wysokość bryły lub ilość masy akumulacyjnej. 
Zależy to tylko od Ciebie!

•  wybór z pośród trzech modułów 
•  łatwy montaż bez użycia śrub
•  możliwość montażu kształtek akumulacyjnych nad 

paleniskiem
•  wielogodzinne promieniowanie ciepła 
•  narożne przeszklenie do wyboru lewe lub prawe
•  dzięki smukłej konstrukcji nie zajmuje dużo miejsca 
•  okładzina dekoracyjny metal
•  innowacyjny system przepływu spalin DOBLE – SPIN
•  rusztowe palenisko – żeliwny rusz t, popielnik
•  komora spalania wyłożona prawdziwym szamotem 
•  regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jednym 

suwakiem
•  CDP – centralne doprowadzenie powietrza
•  wysoka użytych materiałów i precyzja wykonania 
•  kształtki akumulacyjne za dopłatą
•  spełnia normy: EN 13240, DIN +, 15aB-VG od 2015, 

Bimsch V 1/2, spełnia kryteria ekoprojektu, klasa 5 KRAKÓW

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.pl

Czołowy europejski producent
wkładów i pieców kominkowych

…i wiele 
dalszych.
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Ceny bez  
VAT.
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NOWOŚĆ
modułowy  

design

Jeden kominek.
Każdy inny…

VARIANT F metal  
designerski kominek 
akumulacyjny
Zostań projektantem swojego kominka dzięki modularnemu 
systemowi designerskich kominków akumulacyjnych 
ROMOTOP – VARIANT F. Kształt i maksymalna różnorodność 
rozwiązań jest reakcją na trendy w nowoczesnej architekturze 
wnętrz.

•  wybór z pośród trzech modułów 
•  łatwy montaż bez użycia śrub
•  możliwość montażu kształtek akumulacyjnych nad 

paleniskiem
•  wielogodzinne promieniowanie ciepła 
•  szyba prosta
•  dzięki smukłej konstrukcji nie zajmuje dużo miejsca 
•  okładzina dekoracyjny metal
•  innowacyjny system przepływu spalin DOBLE – SPIN
•  rusztowe palenisko – żeliwny rusz t, popielnik
•  komora spalania wyłożona prawdziwym szamotem 
•  regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jednym 

suwakiem
•  CDP – centralne doprowadzenie powietrza
•  wysoka użytych materiałów i precyzja wykonania 
•  kształtki akumulacyjne za dopłatą
•  spełnia normy: EN 13240, DIN +, 15aB-VG od 2015, 

Bimsch V 1/2, spełnia kryteria ekoprojektu, klasa 5 KRAKÓW

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.pl

…i wiele 
dalszych.

Ceny bez  
VAT.

Czołowy europejski producent
wkładów i pieców kominkowych


