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PRZEDSIĘBIORSTWO

SPARTHERM – THE FIRE COMPANY
Od czasu założenia w 1986 roku firma SPARTHERM 
Feuerungstechnik GmbH stała się synonimem innowacyjnych 
i wysokiej jakości wkładów kominkowych, piecyków 
wolnosto jących, kominków gazowych i komin ków na 
bioetanol.

W dwóch zakładach, wyposażonych w najnowocześ niejsze 
linie produkcyjne, ponad 1000 pracowników opracowuje, 
projektuje i wytwarza ponad 50 000 sztuk produktów, które 
zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów, w 
aspekcie bezpieczeństwa, jakości, funkcjonalności i designu.
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ebios-fire® – EKSKLUZYWNA SERIA KOMINKÓW NA BIOETANOL
W prywatnych mieszkaniach, domach niskoenergetycz-
nych i pasywnych, w luksusowych apartamentach i ogro-
dach zimowych – wszędzie tam, gdzie doceniany jest 
styl, nastrój i atmosfera, kominki na bioetanol ebios-fire® 
są na właściwym miejscu, ponieważ nie potrzebują przy-
łącza do komina ani układu odprowadzającego spaliny. 
W szerokiej palecie wersji produktów – modele podło-
gowe, stołowe i naścienne, jak również urządzenia do 
zabudowy wyprodukowane na miarę – kominki na bio-
etanol ebios-fire® jednoczą najwyższy stopień bezpie-
czeństwa z jakością i designem. W prosty sposób umożli-
wiają kreowanie płomiennego obiektu przyciągającemu 

wzrok w każdym mieszkaniu.
W ścisłej współpracy z projektantami, architektami 
wnętrz i specjalistami od designu, eksperci ebios-fire® 
firmy SPARTHERM wprowadzają dostosowane do indy-
widualnych potrzeb kominki na bioetanol do luksu-
sowych projektów budowlanych, prywatnych domów, 
pałaców, biur, hoteli i kurortów SPA. Urządzenia 
ebios-fire® są sprzedawane we wciąż wzrastającej licz-
bie krajów w rozległej, niezależnej sieci specjalistów od 
kominków, jak również w sklepach specjalistycznych w 
dziedzinie design i lifestyle. 

DZIAŁAMY Z TRADYCYJNĄ JAKOŚCIĄ – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
Napawa nas dumą fakt, że jesteśmy odnoszącym sukcesy 
przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym najwyższa 
jakość i bezpieczeństwo produktów idą w parze z pasją 
do ekskluzywnego, funkcjonalnego wzornictwa. Dzięki 
ogromnemu doświadczeniu i pasji, zespół ekspertów 
ebios-fire® wspiera naszych klientów w przekształcaniu 

pomysłów dotyczących ognia w magiczne realizacje.
Codzienna doskonała obsługa jest nam wynagradzana 
przez lojalność i zadowolenie naszych partnerów 
biznesowych oraz klientów, z którymi dzielimy 
płomienną pasję do ognia.
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ZIELONA ALTERNATYWA
Dla kominków ebios-fire® jedynym dozwolonym 
paliwem jest bioetanol. Jako odnawialne źródło energii, 
wytwarzane przez fermentację cukrowych i skrobiowych 
składników roślinnych produktów ubocznych – głównie 
trzciny cukrowej, zbóż i siana – bioetanol zapewnia 
neutralny bilans środowiskowy.

Spalanie bioetanolu powoduje wytwarzanie oprócz 
ciepła jedynie pary wodnej i dwutlenku węgla (CO2), 
dzięki czemu podczas użytkowania kominka ebios-fire® 
powstają ledwie wyczuwalne zapachy. Z tego względu 
możliwa jest rezygnacja ze stosowania przyłącza 
kominowego albo odciągu dymu. Model Passo E stanowi 
tutaj jedyny wyjątek.

Bioetanol bazujący na alkoholu zaczyna parować już 
przy temperaturze 12 °C. Powstające opary są cięższe od 
powietrza i dlatego pozostają na powierzchni płynnego 
bioetanolu. W efekcie spalaniu ulega tylko etanol w 
postaci gazowej, a nie płynny etanol.

Bioetanol jako odnawialne źródło energii jest obecnie 
wykorzystywany do wielu różnych celów: Po zmieszaniu 
z benzyną stanowi szczególnie zrównoważone paliwo; 
jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych branży 
medycznej, kosmetycznej i spożywczej; jak również 
w modelach kominków ebios-fire® wytwarza żywo 
tańczące płomienie, które w najwyższym stopniu nie 
wydzielają zapachu ani pozostałości.

BIOETANOL

Bez popiołu

Niemal bez zapachu

Bez komina



7

CZYSTE SPALANIE I NEUTRALNY BILANS ŚRODOWISKOWY
Bioetanol składa się wyłącznie z substancji biologicz-
nych i przekonuje neutralnym bilansem środowiskowym. 
Podczas spalania powstaje CO2, który jest przyswajany 
przez rośliny w procesie fotosyntezy i wykorzystywany 

do wzrostu. Ten ciągły cykl wytwarzania i spalania – 
nazywany także „recyklingiem energii“ – sprawia, że bio-
etanol jest paliwem neutralnym pod względem CO2.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ DZIĘKI 
NISKIEMU ZUŻYCIU
Wszystkie modele ebios-fire® są oparte na takich rozwią-
zaniach technologicznych, żeby przy idealnej tempera-
turze spalania zapewnić niskie zużycie paliwa.

PRZECHOWYWANE I SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA
Bioetanol, zakwalifikowany jako ciecz palna klasy 1B 
(palność) i klasy 3 PGII (transport), musi spełniać wymogi 
różnych norm na całym świecie.

Koniecznie jest zapoznanie się z tymi normami bezpie-
czeństwa, żeby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe 
przechowywanie paliwa i posługiwanie się nim.

Bioetanol dla urządzeń ebios-fire®

Dla palników ebios-fire® jedynym dozwolonym paliwem 
jest bioetanol o stopniu czystości od 96,6 % do 97,0 %. 
Zalecany jest stopień czystości 96,6 %.

ZUŻYCIE PALIWA
Informacje dotyczące zużycia paliwa modeli kominków 
ebios-fire® podano w specyfikacji każdego z produktów.
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KOLOR  
ROKU
nosi nazwę PANTONE 16-1546 Living Coral. On 
reprezentuje ciepło i przytulność, komfort i rozmach w 
naszym dynamicznym otoczeniu.

Radosny czerwony koralowy jest pełen życia, a dzięki 
wtrąceniu złotego odcienia jest też przytulny. Czy w postaci 
ożywiającego elementu na ścianie albo plisy w oknie, 
która wraz z promieniami słońca czaruje pomarańczowe 
refleksy we wszystkich pomieszczeniach: Living Coral 
stwarza radosny nastrój, który oczaruje każdego.
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WIĘCEJ ŚWIEŻOŚCI
W PRZEDPOKOJU
Obszar wejścia w kolorach pastelowych oddzia-
łuje zapraszająco i przyczynia się do dobrego 
nastroju. Szczególnie wtedy, gdy - jak tutaj poka-
zano - główna ściana nie jest pokryta tapetą, lecz 
lakierowana w odświeżającym kolorze roku: Living 
Coral. Odpowiednim kolorystycznym powiązaniem i 
kilkoma dopasowanymi akcesoriami prezentuje się 
przy tym, że wszystko jest na czasie zgodnie z aktu-
alnym trendem. Zdjęcie: www.benuta.de

KRZESŁO ALBA
MARKI TON
Design wywierający wrażenie, pre-
cyzyjna obróbka, tapicerka z syste-
mem sprężynowym i perfekcyjna 
ergonomia. Alba sygnalizuje kom-
fort na pierwszy rzut oka poprzez 
harmonijnie dopasowane kształty. 
Jako pojedynczy mebel i ulubione 
miejsce do siedzenia albo w gru-
pie mebli – zawsze dobrze prezen-
tuje się i animuje do wypoczynku, 
odprężenia i relaksu.
Zdjęcie: www.ton.eu

PLISA JAB
W KOLORZE KORALOWYM
Marka JAB ANSTOETZ Systems reprezentuje 
indywidualne rozwiązania ochrony przed 
nasłonecznieniem, spełniające wysokie 
wyma gania w zakresie design, indywi-
dualnych rozwiązań i funkcjonalności. 
Dobrym przykładem są plisy w obec-
nie modnym kolorze „Living Coral“. 
Plisy zajmują pierwsze miejsce pod wzglę-
dem popularności.

Ich uniwersalne właściwości są cenione, gdy 
chodzi o ochronę przed wglądem, słońcem 
i jaskrawym światłem. Jednak jeśli chodzi 
o zachowanie stylu, to z nowoczesną inter-
pretacją firanek nie popełnia się żadnego 
błędu, ponieważ plisy znakomicie można 
dopasować do każdego otoczenia. Dzięki 
zastosowaniu funkcjonalnych rozwiązań 
technicznych i szlachetnych materiałów, jak 
również ogromnej różnorodności wzorów, 
każdy znajdzie plisę odpowiednią dla siebie. 
Zdjęcie: www.jab.de
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FASCYNACJA OGNIEM 
Z NIEPRZEMIJAJĄCĄ ELEGANCJĄ
Niezależnie od miejsca, czy to przy romantycznym Candle-Light-Din-
ner, przy obozowym ognisku w terenie albo zwyczajnie wygodnie w 
domu przy kominku – migotanie płomieni zawsze ma przyciągający 
urok. Prawda?

Zupełnie nowy rodzaj przeżycia niezapomnianego nastroju zapewni 
Państwu palnik na bioetanol ebios-fire® Design-Collection.

Wystarczy rozpakować, ustawić lub zamontować na ścianie. Eleganc-
kie kształty i szlachetne materiały poddane wysokiej jakości obróbce 
stanowią zawsze element przyciągający wzrok i nadają szlachetny 
ton każdemu pomieszczeniu mieszkalnemu.

URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCE:  
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DESIGN COLLECTION



12

ELIPSE WALL  |  ELIPSE WALL MINI

GEOMETRIA SPEKTAKLU PŁOMIENI

ebios-fire® Elipse Wall (po lewej) jest geometrycznym 
cudem: Opływowy i równocześnie prostokątny – przy 
czym zróżnicowane materiały, kształty i kolory tworzą 
niezwykłą symbiozę z ogniem.

ebios-fire® Elipse Wall
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Specyfikacja techniczna na stronie 84

KOLORY OBUDOWY

Czarny matowy

Biały matowy

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Chrom

KOLOR SZKLANEJ ŚCIANKI TYLNEJ

Czarny

Dzięki kompaktowej wielkości ebios-fire® model 
Elipse Wall Mini (powyżej) znajdzie miejsce w każdym 
pomieszczeniu, by ożywić je płomieniami ognia.

Płomienie tańczą na owalnej obudowie między dwoma 
ognioodpornymi panelami szklanymi. Na błyszczącym tle 
czarnej szklanej ścianki tylnej, w otaczających szybach 
odbija się wielokrotnie fascynujący spektakl płomieni – 
tworząc morze ognia.

ebios-fire® Elipse Wall Mini
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Specyfikacja techniczna na stronie 84

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Czarny matowy

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

KOLOR SZKŁA (CERAN)

Czarny

Quadra Wall prezentuje się z wyszu-
kanym stylem i klasycznie. Wyrazi-
ste linie stanowią przy tym kontrast 
do uroczo świecących płomieni i 
gwarantują nadzwyczajny nastrój 
– także przy ponurej deszczowej 
pogodzie oraz długich, ciemnych 
zimowych wieczorach.

QUADRA WALL

WSPÓŁCZESNA SZTUKA Z OGNIEM
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CAMBRIDGE 600

HIPNOTYZUJĄCE OBRAZY ŚCIENNE
Stylowy kominek naścienny na bioetanol taki, jak Cam-
bridge 600 wnosi ogniste akcenty do pomieszczenia nie 
posiadającego przyłącza do komina. Model ebios-fire® 
przekonuje materiałami wysokiej jakości i minimali-
stycznie subtelnym wyglądem: Palnik ze szczotkowanej 

stali nierdzewnej niemal unosi się przed czarną ścianką 
tylną i jednocześnie jest obramowany przez panel 
frontowy wykonany ze szkła hartowanego i opartego 
na czterech masywnych uchwytach. Zamontowany 
na ścianie w sposób licowany, tworzy palenisko dla 



17

Specyfikacja techniczna na stronie 85

KOLOR PALNIKA

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

KOLOR ŚCIANKI TYLNEJ

Nero

niepowtarzalnie, hipnotycznie tańczących płomieni – 
zarówno w salonach, jak i ogrodach zimowych. Także w 
biurach, barach i restauracjach przyczynia się do atmos-
fery, która natychmiast oczaruje i zachwyci. Krótko: Po 
prostu niepowtarzalna.
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Szeroka rama – do wyboru w kolo-
rze białym z połyskiem; nieprzemi-
jającym czarnym; szczotkowana stal 
nierdzewna albo chromowana – do 
tego aż do połowy wysokości szyba 
szklano-ceramiczna, a za nią czarna 
matowa ścianka tylna: Tak prezentuje 
się kominek ebios-fire® Oxford 600.

Do wyboru jest model naścienny, jak i 
model do zabudowy.

Jak tylko migocące płomienie roz-
winą fascynujące działanie, palenisko 
staje się nadzwyczajnym obiektem ze 
szczytowym design.

ebios-fire® Oxford 600

OXFORD 600  |  OXFORD 700

KOMINKI ŚCIENNE DLA EKSKLUZYWNYCH 
OCZEKIWAŃ
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KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR PALNIKA

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

KOLORY RAMY

Czarny z wysokim 
połyskiem
Biały z wysokim 
połyskiem
Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Chrom

Bioetanol wytwarzany z surowców odnawialnych umoż-
liwia: Oxford 700 łączy niezrównany nastrój otwartego 
ognia kominka z maksymalnym komfortem. Przy tym pal-
nik o szerokości 70 cm został opracowany specjalnie do 
większych pomieszczeń.

Podobnie jak jego mniejszy poprzednik, również ten 
model ebios-fire® posiada zintegrowany zbiornik na nie-
całe trzy litry paliwa, które wystarczają na około pięć 
godzin stylowej gry płomieni. Ten kominek może być 
montowany na ścianie albo zabudowany w ścianie z odsa-
dzeniem 5 cm. To otwiera szerokie możliwości projekto-
wania najróżniejszych koncepcji pomieszczeń.

ebios-fire® Oxford 700

OXFORD 600  |  OXFORD 700

KOMINKI ŚCIENNE DLA EKSKLUZYWNYCH 
OCZEKIWAŃ
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WYWIAD Z 

DESIGNETAGEN
Firma DESIGNETAGEN GmbH w Poczdamie oferuje swoim klientom indywidualne meble na 
historycznej bazie byłego królewskiego zakładu ślusarskiego dla powozów w Poczdamie.

Ta wystawa mebli wzorcowych zachwyca indywidualistów i zaprasza do dłuższego zwiedzania. Obok wystawionych 
mebli wyróżniających designem oferowane są też specjalnie, indywidualnie wykonywane na zamówienie meble, 
ścianki działowe i akcesoria. Firma DESIGNETAGEN pragnie być odkrywana i otwiera odwiedzającym efektowną i 
nastrojową atmosferę ze wszystkim czego oczekują koneserzy.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym 
wywiadzie! Cieszymy się na więcej informacji i zebrane 
doświadczenia z naszymi kominkami ebios-fire®. Na 
który model ebios-fire® Państwo zdecydowali się?
My mamy kilka modeli ebios-fire®. Nam osobiście 
najbardziej podoba się ELIPSE Z. Od samego początku 
litera „Z“ przypominała mi film „ZORRO“ z aktorem Alain 
Delon, który wtedy był moim ulubionym aktorem.
Co najbardziej podoba się Państwu w ELIPSE Z?

Ten piękny, uspokajający, wąski płomień.

Jak poznaliście Państwo nasze wyroby?
Odkryliśmy Państwa kominki na jednej z wystaw 
targowych. Elegancki i prostolinijny kształt oraz ciepło 
dające dobre samopoczucie od razu nam się spodobało. 
Przywiązujemy wielką uwagę do uczuć i poprzez 
ekspozycję kominków ebios-fire® pragniemy rozbudzić 
emocje w naszych historycznych wnętrzach salonu. 
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POLE INFORMACYJNE
DESIGNETAGEN GmbH
Posthofstraße 5
14467 Potsdam

Strona internetowa: www.designetagen.de
Telefon: +49 331 - 62646100

Jesteśmy zachwyceni i przekonani co do kominków na 
bioetanol. To jest czysta sprawa. Nie jest wydzielana 
sadza ani zapachy – idealne rozwiązanie dla 
wynajmowanych mieszkań albo domów bez wyciągu 
kominowego.

Jak często działa Państwa kominek?
Tak często, jak tylko możliwe. Oczywiście nie w gorące 
dni i przy słonecznej pogodzie, lecz w godzinach 
wieczornych.

Czy macie Państwo jeszcze dalsze plany z ebios fire®?
Chcielibyśmy rozwinąć ten temat jeszcze w zakresie 
Outdoor. Dotąd ulokowaliśmy w naszym salonie 
najpierw LA VELA GRANDE. Sprzedaliśmy też CABINET 
FIRE – w jednej kuchni przedsiębiorcy Störmer.

Dziękuję uprzejmie za ten wywiad i życzę nadal wiele 
satysfakcji z naszymi kominkami ebios-fire®!
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ebios-fire® Elipse Base Mini
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Brzmi jak bajka z 1001 nocy: Nawet 
w najwyższym budynku świata Burj 
Khalifa w Dubaju można spotkać te 
eleganckie obiekty, jako element 
architektury wnętrz.

Specyfikacja techniczna na stronie 86

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Czarny matowy

Biały matowy

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Chrom

Jeśli ktoś przebywa raz tu i raz tam, wtedy wybór 
przenośnego palnika na bioetanol jest właściwy. Wysokiej 
jakości urządzenia z serii modeli ebios-fire® Elipse w 
dowolnym miejscu w domu albo mieszkaniu mogą 
rozwijać fascynujący obraz płomieni – zarówno na stole, 
jak i obok basenu z hydromasażem.

Ponadto przenośny palnik na bioetanol zapewnia 
atmosferę niemal jak przy ognisku obozowym na zewnątrz 
w ogrodzie albo na balkonie, zamiast świec, lampionów, 
pochodni i świeczników szklanych.

ELIPSE BASE  |  ELIPSE BASE MINI 
PRZENOŚNY PŁOMIEŃ

NA KAŻDĄ OKOLICZNOŚĆ

ebios-fire® Elipse Base



24

Tam, gdzie donice z wiecznie zielonymi roślinami i 
zawsze takimi samymi bukietami kwiatów służyły 
jako dekoracja wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, 
występuje dzisiaj zupełnie nowy trend wśród 
architektów wnętrz i specjalistów od wyposażania 
wnętrz: „Płomienie zamiast flory“ – tak brzmi teraz 
motto ekspertów od wyposażania wnętrz.

Do małych pomieszczeń znakomicie pasują 
kompaktowe modele ebios-fire® Design Collection: 
Quadra Base. Z wyraźnymi liniami kontrastującymi 
z żywą grą płomieni ognia stanowią element 
przyciągający wzrok.
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KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

KOLOR SZKŁA

Czarny

QUADRA BASE

KLASYK
WSPÓŁCZESNOŚCI
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Specyfikacja techniczna na stronie 87

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Czarny matowy

Biały matowy

KOLOR PODSTAWY

Chrom

ELIPSE Z

PREZENTACJA Z 
ROZMACHEM

Model Elipse Z ebios-fire® z nogą artystycznie wygiętą i 
wykonaną z eleganckiej stali i chromu, to wyraz nowo-
czesnej kultury mieszkaniowej. Obydwa panele szklane 
umieszczone wzdłuż płomieni nie tylko chronią ogień 
przed przeciągiem, ale też odbijają płomienie w całej ich 
okazałości.
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Intensywne kolory i kontrastowe zestawienia 
barw – obok obecnie modnych motywów 
natury – są teraz w trendzie projektantów 
wystroju wnętrz.
Naturalne materiały takie, jak juta, wiskoza albo 
wełna tworzą bazę, a wzory z roślinami i zwierzętami 
podkreślają nową interpretację tematu natury. 

Organiczne kształty takie, jak w przypadku lampy „Coral“ 
albo wazonu „Dot“, których zaokrąglone elementy są 
pokryte szkliwem niemal przypominającym rybie łuski, 
wnoszą ciekawe struktury i wzory do pomieszczeń.
Niewiele indywidualnie wybranych i wysokiej jakości 
akcesoriów wystarcza, by pomieszczenie nabrało 
wystroju odzwierciedlającego charakter jego 
mieszkańców.

KOLOR ROKU:
LIVING CORAL
Każda sposobność do zajęcia miejsca jest wygodniejsza, gdy 
w zasięgu leży kilka poduszek. Te łatwe w utrzymywaniu 
w czystości egzemplarze kolekcji outdoor wnoszą z barwą 
koralową nie tylko dobry nastrój, lecz także nieco morskiej 
bryzy. Tak można przyjemnie odprężyć się!
Zaczerpnięte z: www.hofdeco.com

Te charakterystyczne krzesła łączą wspaniale 
funkcjonalność z nadzwyczajnym komfortem, 
przy tym zachowując bezkompromisową jakość 
i design wytyczający trend.
Filigranowe kształt ramy dolnej stołu i krzeseł 
tworzy atrakcyjną grupę mebli będącą centrum 
w salonie lub pokoju stołowym.
Prezentowane przez: Jab Anstoetz. Zdjęcie: 
www.jab.de

FILIGRANOWA ARCHITEKTURA 
POKOJU STOŁOWEGO

TRENDY WNĘTRZ MIESZKALNYCH
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LAMPA KULISTA „CORAL“
AUTOR DESIGN DAVID TRUBRIDGE
Ten znany projektant zainspirowany podróżami przez archipelagi wysp na Pacy-
fiku opracował kulistą lampę sufitową CORAL. Ona jest znana na całym świecie, 
a mimo wszystko unikatem, ponieważ drewno, z którego ta kulista lampa jest 
wykonana, nadaje każdemu egzemplarzowi niepowtarzalny charakter.
Zdjęcie: www.holzdesignpur.de

WAZON DOT
Wazon albo dzieło sztuki? – Wszystko w jed-
nym! Wazon „Dot“ posiadający powierzchnię 
glazurowaną o wyglądzie łusek, bardziej 
przypomina rzeźbę niż wazon. Prawdziwy 
eksponat, który sprawi wiele radości szu-
kającym pojedynczego elementu z wielkim 
wydźwiękiem.
Zdjęcie: www.housedoctor.com

WAZON „BALL“, BLUE-GREEN

Wazony o wysokim połysku w intensywnych 
kolorach przyciągają wzrok w każdej sytuacji. 
W sposób dopasowany do kolorów wyposaże-
nia wnętrza albo jako element kontrastowy. 
Albo jako szczęśliwy przypadek z antykwa-
riatu albo nowy marki House Doctor: wazon 
„Ball“. Zdecydowaliśmy się na połyskujący 
egzemplarz w kolorze zielonym, wykonany z 
grubego szkła.
Zdjęcie: www.housedoctor.com

DYWANY
„Jardin“ – nazwa jest całym programem. Aktualnie zgodne z 
trendem wzory roślinne i ptaki z regionów tropikalnych, tym 
razem nie jako tapeta, lecz jako dywan łatwy w utrzymywaniu 
w czystości, wykonany maszynowo w 100 % z polipropylenu.
Zdjęcie: www.benuta.de

TRENDY WNĘTRZ MIESZKALNYCH
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 KOLORY OBUDOWY

Nero

Biały matowy

NANO

DYNAMICZNY SPEKTAKL PŁOMIENI
W KRYSTALICZNIE CZYSTYM DESIGN

Purystyczny design i okrągły przekrój poprzeczny o 
średnicy zaledwie 33 cm to sylwetka, którą prezentuje 
ten nowoczesny kominek szklany ebios-fire® Nano, jak 
smukła kolumna ognista, podzielona na dwa segmenty:

Dolna część obudowy palnika jest wykonana ze stali 
lakierowanej, dostępnej w subtelnym kolorze Nero 
albo też białym matowym, a górną część stanowi klosz 
szklany otaczający płomienie.

Ten obiekt, w którym design odgrywa zasadniczą rolę, 
imponuje nie tylko wyglądem, ale także najnowszą 
technologią spalania. 

Poprzez regulację doprowadzania powietrza zmieniane 
są też zawirowania płomienia. Dzięki temu ogień 
nabiera dynamicznego charakteru i można go sterować 
wielostopniowo poprzez zintegrowany ekran dotykowy 
albo pilotem zdalnego sterowania.

Specyfikacja techniczna na stronie 87
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KOLORY OBUDOWY

Nero

Tytan

Perła

Biały

Magnolia

Nikiel

Rdzawobrązowy me-
taliczny
Stal szlifowana 
i lakierowana

Turkusowy

Jasnoszary

Model ebios-fire® Passo E łączy w sobie klasyczny 
design pieca kominkowego z pełnym komfor-
tem nowoczesnego palnika na bioetanol. To 
zapowiada nie tylko romantyczną grę płomieni 
w sposób czysty i wygodny, lecz stanowi także 
element aranżacji wnętrza na miarę naszych 
czasów.
Za tym „piecem kominkowym“ kryje się pasja 
praktycznie pod każdym względem. Zaczynając 
od konstrukcji w kształcie cylindrycznym o śred-
nicy 48  cm aż po wielką szybę panoramiczną 
180°, za którą gra płomieni nabiera nadzwyczaj-
nego efektu poprzez imitację polana drewna. 
Dzięki palecie złożonej z ośmiu atrakcyjnych 
kolorów można łatwo wybrać pasujący do każ-
dego mieszkania.

Obok ekranu dotykowego do łatwego sterowa-
nia urządzeniem, Passo E posiada pięć stopni 
różnej wysokości płomieni i sześć programów 
zegara sterującego. Model Passo E wymaga pod-
łączenia do komina.

PASSO E
OGNISTE WYPOSAŻENIE 
WNĘTRZA
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Zainspirowany słynną Statuą Wolno-
ści w Nowym Jorku powstał design dla 
ebios-fire® Liberty: Udane połączenie 
ognia i dzieła sztuki dla pomieszcze-
nia. Ten luksusowy obiekt wykonany 
ze stali o wyglądzie brązu, zawiera 
palnik automatyczny sterowany pilo-
tem zdalnego sterowania.

Paliwo jest dostarczane z kanistra 
5-litrowego, umieszczonego w cokole 
Liberty. Wyciągnięta do góry ręka, w 
której pali się płomień, jest atrakcyj-
nym obiektem szczególnie ekspono-
wanym w lobby hotelowym, restaura-
cji i prywatnych rezydencjach.

LIBERTY

OGIEŃ WOLNOŚCI

KOLOR OBUDOWY

Brąz
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AVIATOR

HOŁD PIONIEROM
LOTNICTWA

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Surowa stal olejona

KOLOR PRZEDNIEGO PIERŚCIENIA

Chrom

Ta nadzwyczajna koncepcja design ebios-fire® jest kontynuacją z polotem kreowanych 
palenisk na bioetanol. W przypadku modelu Aviator inspiracją jest wielocylindrowy 
silnik gwiazdowy z początków lotnictwa.

Wokoło okrągłego, zawieszonego na ścianie korpusu rozciąga się promieniście rama 
ze szkła i metalowych poprzeczek – podobnie jak śmigło. Także sam korpus z jego 
nitami przypomina wyraźnie czasy pionierów budowy samolotów.

Specyfikacja techniczna na stronie 88
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STEEL

OBIEKT PEŁEN OBIETNIC
KULTURY PRZEMYSŁOWEJ
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Z reminiscencją wczesnego okresu indu-
strializacji przemawia model ebios-fire® 
Steel. Na czarnym korpusie metalowym 
w kształcie rury tańczą płomienie i przy-
czyniają się do atmosfery loftu.

Ten kompaktowy palnik na bioetanol 
jest tak mały i poręczny, że niewątpli-
wie znajdzie miejsce na każdym stole 
w salonie albo pokoju stołowym. Nie-
mniej jednak także bezpieczeństwo ma 
tu priorytetowe znaczenie. Masa własna 
osiem kilogramów zapewnia stabilność 
na czterech nogach.

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Chrom
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TRENDY W OGRODACH
Świat ogrodów odznacza się nieustannymi przemianami i co roku wnosi szereg nowych 
produktów i trendów. I co ważne: Wysokiej jakości klasyczny design nigdy nie wychodzi z 
mody i prawdziwa sztuka rzemiosła staje się ponadczasowym klasykiem. 
Dlatego: Delektujmy się całkiem osobistą wolnością i dajmy się zainspirować przez nasze 
klasyczne obiekty aktualne dzisiaj i w przyszłości.

STYLOWA 
REZERWACJA MIEJSCA
Stoły tarasowe GRANNY marki Kettler sta-
nowią dekoracyjne akcenty. W kombinacji 
z obecnie modnymi poduszkami w kolorze 
ciemnoróżowym, jeżynowym i piaskowym 
wyglądają stylowo i zapraszają do spo-
czynku. Nowoczesny obiekt dla wnętrza i na 
tarasie, którego latem nie może brakować.
Zdjęcie: KETTLER
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DOBRY POMYSŁ, 
WYPUSZCZA KWIATY!
Ochrona gatunków jest trendem Outdoor.
Łąka dla pszczół przyciąga wzrok w każdym ogrodzie i 
ponadto wnosi znaczący wkład w utrzymanie różnorodności 
gatunków. Wiele roślin uznawanych przez ogrodników za 
„chwasty“ takie, jak dmuchawiec, koniczyna i podagrycznik 
stanowią bazę pokarmową i matecznik dla najważniejszych 
owadów zapylających i wielu innych małych zwierząt. To ma 
także ogromne zalety: Dzięki pracowitym pszczołom często 
są bogatsze plony owoców.

LEŻAK MARKI KETTLER
Tak piękny może być relaks! Wygodny leżak 
Outdoor EGO marki Kettler wygląda fanta-
stycznie i zapewnia również taki komfort. 
Oparcie przestawne w 5 pozycjach umożli-
wia przyjęcie różnych pozycji przy siedzeniu i 
leżeniu. Dzięki zintegrowanym rolkom, leżak 
może wciąż podążać za słoneczną stroną 
życia – albo udać się na drzemkę w przy-
tulnym, zacienionym miejscu. Tak wygląda 
prawdziwy relaks!
Zdjęcie: KETTLER

Grill wahadłowy ze stali nierdzewnej jest dokładnie odpowiednim modelem dla 
tych, który doceniają nieprzemijający design w powiązaniu z wysoką funkcjonalno-
ścią. Przemyślana w szczegółach kombinacja złożona z grilla i paleniska może być 
opalana zarówno węglem drzewnym, jak i polanami drewna. Artykuły spożywcze na 
grillu poruszające się zawsze ruchem wahadłowym i okrężnym nie są bez przerwy 
poddane działaniu ciepła. To nadaje im wyjątkową soczystość.
Zdjęcie: www.schickling-grill.de

GRILL WAHADŁOWY MARKI SCHICKLING
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KOLORY OBUDOWY

Nero

Biały z wysokim poły-
skiem

TOWER

IMPONUJĄCA SYLWETKA

Stylowy piec kominkowy Outdoor ebios-fire® Tower 
zapewnia widok migocących płomieni ze wszystkich 
stron. Przy tym daje piękne akcenty świetlne.

Kolumnę dla ognia wykonaną ze szkła i stali szlachetnej 
można ustawić wszędzie tam, gdzie płomienie mają cie-
szyć wzrok. To urządzenie o wysokości 150 cm jest ofero-
wane w aktualnie modnych kolorach Nero i białym.

Dzięki zdolności wytwarzania dużej ilości ciepła model 
ebios-fire® Tower jest chętnie ustawiany na tarasach 
restauracji. Albo jako wspaniały obiekt przyciągający 
wzrok w lobby hotelu i pasażach handlowych, żeby 
zapewnić gorące powitanie gościom, odwiedzającym i 
klientom. Za innowacje, jakość produktu i design wyróż-
niono to urządzenie nagrodą Plus X Award.

Relaks na świeżym powietrzu i przy tym zapomnieć o 
upływającym czasie – wielogodzinny zachwyt ogniem. 
Piec kominkowy Outdoor ebios-fire® Tower zapewnia nie 
tylko odpowiedni nastrój, ale także przyjemne ciepło.
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KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR COKOŁU

Beton

Beton jest kamieniem węgielnym wyraźnej i konsekwent-
nej wymowy kształtów. Kanciasty korpus wykonany z sza-
rego mieniącego się betonu, do tego kontrastowo czarny 
moduł palnika i dwie subtelne szyby stanowiące stylową 
oprawę dla płomieni i razem tworzą prawdziwy obiekt 
sztuki: ebios-fire® Architecture SL.

Specjalna technologia wytwarzania i szczególne właści-
wości betonu nadają korpusowi niepowtarzalną strukturę 
powierzchni z indywidualnymi niuansami kolorystycz-
nymi, czyniąc prawdziwy unikat z każdego pojedynczego 
Architecture SL.

ARCHITECTURE SL

AWANGARDOWE OŚWIADCZENIE
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KOLOR WYKONANIA

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

KOLOR UCHWYTU ŚCIENNEGO

VAG/chrom

Perfekcyjny wieczór: Wyśmienite potrawy, znakomite 
wino, subtelna muzyka – to wszystko w pięknym otocze-
niu i miłym towarzystwie. Naturalnie nie może brakować 
pasującego oświetlenia. Obecnie w miejsce kapiących 
świec dostępna jest alternatywa, elegancko uzupełnia-
jąca wieczór: La Vela – po hiszpańsku: Świeca.

Szczególny sposób stworzenia scenerii dla płomieni. Do 
wyboru stojąca La Vela Midi – mniejsza wersja dla stołu 
albo na ścianę oraz La Vela Grande – pochodnia z pło-
mieniami o wysokości do 15 cm. Wszystkie modele są 
dostępne w trzech rozmiarach.

Prostolinijna wymowna sylwetka, techniczna precyzja i 
najwyższe bezpieczeństwo tworzą harmoniczny obiekt.

Wymowne paleniska ze szkła i stali nierdzewnej stwarzają 
perfekcyjną inscenizację dla płomieni. Tak, jak dla wszyst-
kich produktów ebios-fire®, obowiązuje tutaj zasada: Bez-
pieczeństwo ma priorytet. Z chwilą rozgrzania się palnika, 
symbol płomieni przyjmuje kolor czerwony i służy jako 
ostrzeżenie przed oparzeniem. Ta łączy się śródziem-
nomorski temperament z bezpieczną techniką „Made in 
Germany“.

ebios-fire® La Vela Grande

LA VELA MIDI  |  LA VELA GRANDE

NOWA INTERPRETACJA PŁOMIENIA 
ŚWIECY
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ebios-fire® La Vela Midi
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WYWIAD Z 

SK STRANDKÖRBE & KAMINE
Od ponad 26 lat firma SK Strandkörbe & Kamine z Berlina oferuje swoje wyroby. W związku 
z tym, że obszerny asortyment koszy plażowych dla ogrodu znajduje zbyt tylko w sezonie 
letnim, od 2006 roku kominki na etanol stanowią idealne uzupełnienie na cały rok.

Na obszernej wystawie kominków interesanci mogą zobaczyć działanie licznych modeli ebios-fire®: Chelsea, Elipse-
Wall, Elipse Z, Elipse Base Mini, Fuora R, Aviator, oraz wszystkie wersje La Vela.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcia zaproszenia do 
naszego krótkiego wywiadu. Naszą intencją jest bliższe 
poznanie Państwa i przedsiębiorstwa.
Co skłoniło Państwa do przyjęcia kominków etyleno-
wych ebios- fire® do asortymentu?
Kominki ebios-fire® sprzedajemy szczególnie chętnie, 
ponieważ ich technika spalania jest bardzo bezpieczna i 
wszystkie modele kominków wyróżnia ładny i elegancki 
design. Ponadto wykończenie i zastosowane materiały 

są wysokiej jakości. Oprócz tego szeroka paleta modeli 
przekonała nas, ponieważ ebios-fire® oferuje wiele ele-
ganckich i niezwykłych wersji design. Udzielamy porad 
między innymi architektom i dla każdego interesanta 
próbujemy znaleźć odpowiedni kominek. W przy-
padku ebios-fire® można zamówić produkty na wymiar 
i w sumie oferta jest bogatsza niż innych producentów 
kominków.
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Jak możemy sobie wyobrazić wystawę kominków na 
bioetanol?
W obrębie wejścia naszych klientów witają trzy egzem-
plarze „La Vela Grande“. W naszym salonie kominków 
pragniemy prezentować wszystkie kierunki design: 
Rustykalny jak w chatce narciarskiej, obudowy komin-
ków jak za czasów Ludwika IV, wersje nowoczesne jak 
kolumny, naścienne albo stojące, stary dobry piec albo 
nadzwyczajne modele, jak Aviator ebios-fire®.
Nowoczesny i ekskluzywny design kominków ebios-fire® 
znajduje wielkie uznanie u naszych klientów, podobnie 
jak działający uspokajająco płomień palnika knotowego.

Dziękuję uprzejmie za udzielenie tego wywiadu i życzę 
nadal wielu sukcesów przy sprzedaży naszych kominków 
ebios-fire®!

POLE INFORMACYJNE
SK Strandkörbe & Kamine
Właś. Stephan Kosser
Falkenseer Chaussee 21
13583 Berlin

Strona internetowa: www.strandkorb-berlin.de
Telefon: +49 30 - 83031512
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OGIEŃ W KOMINKU JAKO ELEMENT WYSTROJU 
WNĘTRZ
Jako produkt przeznaczony specjalnie dla architektów wnętrz i projek-
tantów wyposażenia wnętrz opracowano ebios-fire® Architects Collec-
tion. On obejmuje palnik na bioetanol, wkłady kominkowe i kominki do 
zabudowy w wielu różnych kształtach i wersjach wykonania.

Wybór między ręcznie obsługiwanym palnikiem knotowym i elektrycz-
nie sterowanym palnikiem automatycznym bardzo ułatwia stworzenie 
ognistej atrakcji.

KOMINKI DO ZABUDOWY: 
ARCHITECTS COLLECTION
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TYM SPOSOBEM KAŻDE PO-
MIESZCZENIE STAJE SIĘ

POKOJEM KOMINKOWYM
Żywa gra ognia kominkowego to przytulna atmos-
fera, odprężenie i ekskluzywny tryb życia. Żeby 
przy blasku płomieni zapomnieć o codziennym 
stresie, potrzebny jest jednak komin – przynaj-
mniej w przypadku dotychczasowych kominków.

Natomiast z kominkiem do zabudowy na bioeta-
nol można urządzić pokój kominkowy z każdego 
pomieszczenia. Bioetanol wytwarzany z surow-
ców odnawialnych spala się bez popiołu ani 
dymu. Kominek do zabudowy z serii ebios-fire® 
nie potrzebuje przyłącza komina ani odciągu 
dymu.

Projektowanie płonącego obiektu przyciągają-
cego wzrok, czy to dla biura albo w mieszkaniu 
u klienta, dla lobby w hotelu albo we własnym 
domu: Kominki na bioetanol wykonywane na 
miarę otwierają niespodziewane możliwości. 
Dzięki różnym kształtom i wersjom wykonania 
nieomalże brak granic dla fantazji. Nasi eksperci 
chętnie pomogą w przekształceniu prostego 
szkicu i wizji Państwa pomysłu w przyciągający 
wzrok obiekt z płomieniami.

Zaprezentujcie nam własne pomysły, abyśmy 
mogli służyć pomocą i radą w przekształcaniu 
projektu w bezpieczny i funkcjonalny ebios-fire®. 
Nasze modele do zabudowy doskonale nadają się 
do montażu w ścianach z cegły, gazobetonu lub 
płyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie kominki do 
zabudowy ebios-fire® są fabrycznie wyposażone 
w izolację i tym samym łatwe do wbudowania.

URZECZYWISTNIENIE WIZJI
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KOMINKI DO ZABUDOWY IZOLOWANE
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Kominki do zabudowy ebios-fire® doskonale 
nadają się do montażu w ścianach z cegły, gazo-
betonu lub płyt gipsowo-kartonowych, przy czym 
ściana jest obudowywana wokół kominka, bez 
potrzeby budowy komina lub odciągu spalin. 

Modele z tej serii wykonane są w sześciu różnych 
kształtach o różnych rozmiarach i wyposażone są 
w ręczny palnik knotowy ebios-fire® albo palnik 
automatyczny.

Szklane panele zamontowane na palniku, wielokrot-
nie odbijają eleganckie migotanie płomieni i dopeł-
niają wygląd całości.

Wszystkie kominki do zabudowy ebios-fire® (1V, FD, 
2R, 2L, U, C) są już fabrycznie wyposażone w izolację 
i tym samym zastosowanie także w palnych materia-
łach nie stanowi problemu. Na życzenie realizujemy 
także zamówienia specjalne.
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Kominek do zabudowy 1V Kominek do zabudowy U

Kominek do zabudowy 2R Kominek do zabudowy FD
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KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Lakierowanie proszko-
we Nero

KOLORY PALNIKA

Nero

VAG

KOLORY PANELU RAMOWEGO

Stal czarna

Szkło ceramiczne

Dla entuzjastów romantycznej atmos-
fery przy ogniu kominka z pewnością 
dobrym rozwiązaniem jest kominek do 
zabudowy na bioetanol. Czy to w salo-
nie, kuchni, w pokoju stołowym albo 
nawet w łazience – kominki do zabu-
dowy ebios-fire® znajdą „wszędzie“ 
miejsce.

Bioetanol wytwarzany z surowców 
odnawialnych spala się bez popiołu i 
dymu. To otwiera szereg nowych moż-
liwości wystroju wnętrz, których kla-
syczny piec kominkowy nie oferuje w 
takiej różnorodności.

1V               FD              2R                     2L       U                C

Kominek do zabudowy 2L

Kominek do zabudowy C

KOMINKI DO ZABUDOWY
OGIEŃ I PŁOMIEŃ DLA KAŻDEGO MIEJSCA
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Nowoczesne kompleksy mieszkaniowe, wieżowce biz-
nesowe i centra handlowe moją jedną wspólną cechę 
– one są dzisiaj budowane najczęściej bez kominów. 
W związku z tym budowa tradycyjnego kominka jest 
z reguły niemożliwa. Jednak właśnie ogień kominka 
jest w stanie uzupełnić nowoczesną architekturę i pod-
nieść atmosferę na wyżyny.

Na szczęście dostępne są kominki na bioetanol, które 
można użytkować bez komina albo odciągu dymu 
takie, jak model ebios-fire® The City.

Ten kominek to obiekt design, który łączy ponadcza-
sową elegancję i techniczną precyzję. Nastrój we wnę-
trzu podkreśla klasyczne obramowanie kominka.

THE CITY  TEN KOMINEK WSPANIALE PASUJE 
DO URBANIZACJI MIEJSKIEJ
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WERSJA WYKONANIA KOMINKA 
DO ZABUDOWY

Chrom

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

THE CITY  TEN KOMINEK WSPANIALE PASUJE 
DO URBANIZACJI MIEJSKIEJ
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CABINET FIRE

WNOSI OGIEŃ KUCHENKI
Z POWROTEM DO KUCHNI

Zainstalowanie ognia z powrotem w pierwotnej postaci 
znów tam, gdzie od dawien dawna miał swoje miejsce – a 
mianowicie w kuchni – było naszą intencją.

To wyzwanie chętnie podjęli inżynierowie i specjaliści od 
wzornictwa w naszym przedsiębiorstwie. 

Ogień i płomienie kominka do zabudowy ebios-fire® Cabi-
net Fire harmonicznie dopasowują się do każdego bloku 
kuchennego. Także w tym wypadku nie ma granic dla 
realizacji własnych pomysłów, bo jeśli ktoś chce, to może 
zintegrować ten kominek także w meblościance w salo-
nie. Dozwolone jest to, co się podoba.

Prosty montaż w standardowych meblach kuchennych o 
szerokości 60 cm nie stanowi problemu.

KOLOR SZKŁA

Czarny (Ceran)

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero
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Przyjemności to różnorodne przeżycia. Jako ciepły i żywy obraz płomieni naszych kominków 
ebios-fire® albo w postaci pysznych potraw i napojów, serwowanych w pięknej zastawie 
stołowej. Świeże, zrównoważone potrawy, dobre wino i pasjonujące rozmowy czynią z posiłku 
prawdziwe towarzyskie przeżycie, korzystne nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla duszy 
i pozostające długo w pamięci. Soulfood pur!

BOWL, LAKE, GREY
Fajans jest obecnie nad wyraz modny. Nieco rustykalny wygląd 
jest po prostu skromny i ponadczasowy, a kolory modne. Dzięki 
temu Bowl Lake marki House Doctor znakomicie prezentuje 
się w każdym otoczeniu. Każda miseczka jest unikatem ze 
względu na niepowtarzalną glazurę. Obojętnie, czy dla dipu 
albo obfitego Buddha Bowl: „Lake“ przyczynia się do przytulnej 
atmosfery, która wprost zaprasza do delektowania się. Idealne 
ramowe warunki dla Soulfood!
Zdjęcie: www.housedoctor.com

ULUBIONY W KAŻDYM SEZONIE
Wino Rosé Saigner 2018 będące dziełem 
winnicy w Palatynacie jest intensywne i 
ma silny akcent owocowy. Szczególnie 
jeżyny, maliny i czarne porzeczki ucie-
leśniają to znakomite wino z szczepów 
St. Laurent, Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon i Pint Noire. Prawdziwa rozkosz 
przy ciepłym wieczorze na tarasie albo 
jesienią i zimą przy płonącym ogniu, 
jako soczyste wspomnienie pięknego 
lata.
Zdjęcie: www.black-print.net
Markus Schneider 2018 Rosé Saigner
Wytrawne, Niemcy, Palatynat

TO MAŁE 
CZARNE ...
... nigdy nie wychodzi z mody. W 
tym przypadku jako sztućce marki 
Gense, autorem design jest Monica 
Förster. Po srebrze, złocie i miedzi 
obecnie nadzwyczaj modny stał się 
kolor czarny, nie tylko w zakresie 
wielu akcesoriów, ale też na stole, 
gdzie jako element kontrastowy do 
fajansu znów znakomicie prezen-
tuje się.
Zdjęcie: www.gense.se

FOODTRENDS
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ŁOSOŚ GLAZUROWANY MIODEM
Składniki dla 2 osób

2 sztuki filetu łososia, około 150 g każda sztuka
1 łyżka stołowa ciekłego miodu
4 łyżki stołowe soku limetki
¼ łyżeczki soli
1 szczypta proszku chili
1 szczypta pieprzu

Miód, proszek chili, sól i pieprz zmieszać i utworzyć 
marynatę. Łososia należy umyć, łagodnie osuszyć 
i potem posmarować marynatą miodową. Masło 
rozgrzać w patelni, łososia przypiec z każdej strony 
po około 2 minuty. Skropić pozostałym sokiem z 
limetki. Łososia podać ze świeżą sałatką. Do tego 
pasuje bagietka.

Dobre wino wymaga czasu, tak się 
mówi. Gdy ponadto jest serwowane w 
niezwykłej lampce, która nosi w sobie 
znamiona balansu między Bohemien-
-Style a nowoczesnym klasykiem o 
pięknym kształcie, wtedy właściwie 
może chodzić tylko o „Spectra“ marki 
House Doctor. Ta duńska firma zajmu-
jąca się obiektami dla design wnętrz 
uchodzi jeszcze za nie znaną wszyst-
kim w Niemczech. Warto zapoznać się: 
www.housedoctor.com

FOODTREND: BUDDHA-BOWL
W obficie napełnionych półmiskach (angielskie „bowls“) piętrzą się 
pyszne składniki, niemal jak okrągły brzuch Buddy (chińskiego) i stąd 
też ta nazwa.
Ze składników można wziąć to, co się najbardziej lubi, w idealnym 
przypadku ze wszystkiego po trochu: Owoce strączkowe albo 
quinoa, kompleksowe węglowodany na przykład w makaronie z 
mąki razowej, ryż albo słodkie ziemniaki oraz naturalnie chrupiące 
warzywa takie, jak marchewki, papryka, pomidory i tym podobne. 
Ponadto zdrowe tłuszcze z awokado lub orzechów sprawiają, że 
Buddha-Bowl jest zdrową i zrównoważoną potrawą.
Zdjęcia: instagram.com/cardaoakler

LAMPKA 
DO BIAŁEGO 
WINA, SPECTRA
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WKŁADY KOMINKOWE WYKONANE NA WYMIAR
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WNĘTRZE MIESZKANIA WEDŁUG WŁASNYCH WYOBRAŻEŃ
Państwa dom został zaprojektowany według własnych życzeń i wyobrażeń, jak również 
meble i dekoracja nie są wielkoseryjnym produktem? W takim razie wkład kominkowy 
ebios-fire® wykonany na wymiar jest dokładnie właściwym wyborem.

Jako jeden z nieliczny producentów oferujemy indywidualne wykonanie na wymiar albo 
wersje specjalne wkładów ebios-fire®. W tym celu nasi projektanci i konstruktorzy łączą 
zdolności rzemiosła z maszynowym procesem wytwarzania. Tak łączy się rzemiosło z 
zaawansowaną techniką.

Te łatwe do zamontowania wkłady kominkowe mogą być wyposażone w ręczny pal-
nik knotowy albo palnik automatyczny. Wszystkie modele kominków są dostarczane ze 
szczegółowym rysunkiem technicznym i przejrzystą instrukcją montażu.

WKŁADY KOMINKOWE WYKONANE NA WYMIAR
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KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

Minimalistyczny design bez zwracającej na siebie uwagę 
ramy wyróżnia wkład kominkowy ebios-fire® Kensington, 
który jest wytwarzany według indywidualnych życzeń. We 
wnętrzu tego obiektu wzorniczego kryje się najnowocze-
śniejsza technika – to jest oczywiste – do wyboru z palni-
kiem knotowym albo palnikiem automatycznym. 

W przypadku palnika automatycznego dodatkową atrak-
cją w zakresie komfortu obsługi jest pilot zdalnego ste-
rowania: Obok wygodnego włączania i wyłączania jest 
oferowany wybór różnych wysokości płomieni. Ten wyso-
kiej jakości kominek na bioetanol zapewnia nastrojową 
atmosferę za naciśnięciem przycisku – czy to przy nie-
skrępowanej kolacji w gronie rodziny albo przy stylowym 
przyjęciu dla przyjaciół.

KENSINGTON

REDUKCJA DO TEGO, CO ISTOTNE
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Firma KüchenTreff Junker jest przedsiębiorstwem rodzinny w drugiej generacji, założonej 
w 1979 roku przez Hermanna Junkera pod nazwą „Trend Küchen“ w miejscowości Erftstadt. 
Tymczasem przedsiębiorstwo prosperuje już od 40 lat i wciąż się rozwija. Salon wystawowy 
oferuje klientom ponad 40 kuchni wzorcowych na ponad 1000 m².

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym 
wywiadzie! Cieszymy się na więcej informacji i zebrane 
doświadczenia z naszymi kominkami ebios-fire®. Na 
który model ebios-fire® Państwo zdecydowali się?
Zdecydowaliśmy się na ustawienie w naszych 
pomieszczeniach wystawowych kominków Cabinet Fire 
oraz Quadra Inside I Sl.

Co zadecydowało o tym wyborze?
Obydwa są wspaniałym uzupełnieniem do naszych 
kuchni, ponieważ kominki ebios-fire® promieniują 
ciepłem i przytulną atmosferą. Pragniemy emocjonalnie 
zwracać się do naszych klientów i nastrojowo podkreślić 
nasze kuchnie. Łatwość w montażu i użytkowaniu, 
oczywiście obok pięknego obrazu płomieni przekonały 
nas ostatecznie.

Jak reagują klienci, gdy widzą kominki na bioetanol jako 
stały element w Państwa kuchniach?
Bardzo pozytywnie! Często pada pytanie: „Oh a co to 
jest? Bardzo interesujące, bardzo ładne. Gdzie mógłbym 
zabudować coś takiego u mnie?“, albo też stwierdzenie: 
„Coś takiego już kiedyś widziałem i nie wiedziałem, gdzie 
mogę nabyć coś takiego!“. – A więc, u nas oczywiście!

Jakie doświadczenia zebraliście Państwo przy 
codziennym użytkowaniu kominków ebios-fire®?
Wszystko działa perfekcyjnie. Bez uszkodzeń naszych 
kuchni. Kominki wnoszą zupełnie inną atmosferę do 
salonu z kuchniami i oczywiście do samych kuchni. 
Wszystko staje się nagle o wiele sympatyczniejsze i 
przytulniejsze, jak również bardziej osobiste i klienci 
czują się bardzo dobrze.

WYWIAD Z 

KÜCHENTREFF JUNKER
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POLE INFORMACYJNE
KüchenTreff Junker GmbH
Zunftstraße 15, 50374 Erftstadt

Strona internetowa: www.kuechentreff-junker.de
Telefon: +49 2235 - 74055

Jak przebiegała zabudowa kominków ebios-fire®?
Sama zabudowa była naprawdę prosta, model 
Cabinet Fire jest dość ciężki, więc do zabudowy należy 
zaplanować 2 pracowników. Natomiast eksploatacja jest 
nad wyraz prosta, napełnić bioetanolem i zaczynamy!

Dziękuję uprzejmie Panie Junker za udzielenie tego 
wywiadu i życzę nadal wiele satysfakcji z naszymi 
kominkami ebios-fire®!
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KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR RAMY

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

CHELSEA

PONADCZASOWO ELEGANCKA RAMA DLA OGNIA

Gdy tańczące płomienie rozwiną 
fascynujące działanie, wkład komin-
kowy ebios-fire® Chelsea staje się 
nadzwyczajnym obiektem ze szczyto-
wym design.

Elegancka rama o szerokości 50 mm 
wykonana ze szczotkowanej stali nie-
rdzewnej zdobi wkład kominkowy w 
nadzwyczajny sposób. Na życzenie 
rama może być także lakierowana w 
różnych innych kolorach.
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KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Nadzwyczaj szerokie możliwości projektowania oferuje model 
do zabudowy ebios-fire® Quadra Inside SL: Innowacyjny palnik 
na bioetanol pasuje dokładnie do wykonanych mebli i obudowy. 
Ponadto: Palenisko można zintegrować bezpośrednio w już 
posiadanych meblach – zaczynając od blatu roboczego, poprzez 
kredens aż po stół w pokoju stołowym. 

Panele szklane znajdujące się wokoło palnika odbijają nie tylko 
fascynujący spektakl płomieni, ale również przyczyniają się do 
podniesienia bezpieczeństwa.

QUADRA INSIDE SL

WSPANIAŁA ATMOSFERA NA CAŁEJ LINII
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KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Długi, rozciągnięty ebios-fire® Quadra Inside Automatic 
SL, którego rynienka palnikowa mierzy do wyboru 50 albo 
100 cm, jest wygodnie obsługiwana pilotem zdalnego 
sterowania.

Ten model posiada peryferyjne zasilanie paliwem zamiast 
wewnętrznego zbiornika. Elektronicznie sterowany sys-
tem pomp podaje bioetanol poprzez węże bezpośrednio 
z kanistra do palnika. To zapewnia niezwykle długi czas 
spalania.

QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL
STYLOWA ATMOSFERA ZA NACIŚNIĘCIEM 
PRZYCISKU



75



76



77

1)

Specyfikacja techniczna na stronie 94

Ten palnik jest synonimem technicz-
nej perfekcji: W dziedzinie bezpie-
czeństwa, komfortu i jakości powie-
trza. Pierwotnie ciekły bioetanol jest 
pompowany do specjalnej komory i 
tam podgrzewany, przy czym wypa-
rowuje i potem jako gaz spala się w 
rynience palnikowej w najwyższym 
stopniu bez wydzielania zapachu.

To jest nie tylko szczególnie bez-
pieczne, ale prowadzi też – od pierw-
szej sekundy – do absolutnie czystego 
spalania bez zapachu. Ponadto daje 
to dodatkowy komfort, ponieważ 
dopływ paliwa może regulować trzy 
stopniowo. 

Decydująca funkcja: Ebios ONE 500 
można sterować za pomocą aplika-
cji albo pilotem zdalnego sterowa-
nia, włącznie z zegarem sterującym. 
Nadaje się do zintegrowania w tech-
nologii Smart-Home.
W razie wstrząsu bądź błędów obsłu-
gowych reaguje zabezpieczenie i 
natychmiast wyłącza urządzenie.

EBIOS ONE 500 / 500 PLUS

NA SZCZYCIE POSTĘPU

KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

1) dotyczy tylko Ebios ONE 500 plus



W tym luksusowym palniku ciekły bioeta-
nol jest podgrzewany i odparowywany. 
Dzięki temu płomień pali się równomiernie 
i absolutnie bez wydzielania zapachów oraz 
można regulować jego wysokość: do wyboru 
5, 9 albo 12 cm. 

Obraz płomieni rozciąga się przy tym na 
cały metr i ponadto można go rozbudować 
do imponującej linii ognia: Przez połączenie 
kilku palników działających w układzie sze-
regowym można nimi centralnie sterować 
stosując aplikację albo pilotem zdalnego 
sterowania.

EBIOS ONE 1000 to nasze sztandarowe 
urządzenie spośród palników na bioetanol. 
Oczywiście nadaje się do zintegrowania w 
istniejącym już systemie Smart-Home, pod-
kreślając kulturę mieszkaniową na całej linii.

EBIOS ONE 1000

IMPONUJĄCY WIDOK 
PŁOMIENI NA CAŁEJ LINII

KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, 
szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 94
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BEZPIECZEŃSTWO

STARANNIE OPRACOWANY I CERTYFIKOWANY PRZEZ TÜV 
Kombinacja złożona z takich elementów, jak ciekłe 
paliwo, ludzie i ogień może stanowić zagrożenie. W 
związku z tym, przy opracowywaniu kominków ebios-
-fire® wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpie-
czeństwo użytkownika i intuicyjną obsługę.

Wszystkie urządzenia ebios-fire® zostały starannie prze-
badane w laboratorium fabrycznym, przy czym testom 
poddano spalanie paliwa, wydzielanie ciepła, obraz 
płomienia i odporność materiałów. Poza tym większość 
modeli palników i modeli kominków ebios-fire® jest prze-
badana i certyfikowana przez TÜV (niemiecki instytut 

kontroli technicznej).
Wszystkie urządzenia ebios-fire® opuszczają fabrykę 
dopiero po wnikliwym sprawdzeniu i starannym zapako-
waniu. Symbole bezpieczeństwa umieszczone na palni-
kach wspomagają użytkownika razem – z wyczerpującą 
instrukcją obsługi – w bezpiecznej obsłudze kominka 
ebios-fire®.

Dołączona do zestawu instrukcja obsługi zawiera ważne 
informacje dotyczące urządzenia, jego zainstalowania, 
użytkowania i konserwacji oraz wymagania dotyczące 
stosowanego bioetanolu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĘ
Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań by kominki 
ebios-fire® były jak najbezpieczniejsze i ich eksploatacja 
była pozytywnym przeżyciem dla klientów, to jednak 
ostateczna odpowiedzialność za bezpieczne eksploato-
wanie kominka leży po stronie samego użytkownika.

W związku z tym, konieczne jest przestrzeganie nastę-
pujących zasad bezpieczeństwa: Należy zapoznać się 
z zawartymi w instrukcji zasadami bezpiecznej obsługi 
posiadanego kominka ebios-fire® i zapewnić, żeby każdy 
obsługujący ten kominek również był zaznajomiony z 
tymi zasadami bezpieczeństwa.

Zdecydowanie odradzamy dokonywania zmian w ele-
mentach składowych i konstrukcji urządzeń ebios-fire®. 
Dotyczy to także wykorzystywania w płomieniach deko-
racyjnych elementów ceramicznych takich, jak drewno 
opałowe lub żwir.
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JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU
Wbrew powszechnej opinii, że zużycie tlenu obniża 
jakość powietrza w pomieszczeniu, ten efekt jest raczej 
skutkiem wytwarzania CO2. Dwutlenek węgla to gaz śla-
dowy, który występuje zupełnie naturalnie w powietrzu, 
jednak wydzielany jest także przez rośliny, zwierzęta, 
ludzi i – oczywiście – w wyniku procesów spalania róż-
nych paliw, jak przykładowo bioetanolu.

Dwie osoby wytwarzają około 75 g CO2 w ciągu godziny. 
Ogień powstający ze spalania 0,5 litra bioetanolu w 
ciągu godziny wytwarza 740 g CO2 . 

Drugim czynnikiem wpływającym na jakość powietrza 
w pomieszczeniu jest zużycie tlenu. Przeciętnej jakości 
powietrze zawiera ok. 21 % tlenu. Tak więc pomieszcze-
nie o powierzchni 40 m2 i wysokości sufitu 2,5 m (100 m3) 
zawiera 27 kg tlenu.
Innym decydującym czynnikiem jest też szybkość 

wymiany powietrza, gdy chodzi o zachowanie równowagi 
zarówno w aspekcie wytwarzania CO2, jak i zużywania 
tlenu w pomieszczeniu.

Aby stale utrzymywać klimat w pomieszczeniu na 
najwyższym poziomie, nie pozwalając na znaczne 
obniżenie jakości powietrza w pomieszczeniu także w 
trakcie działania kominka na bioetanol, konieczne jest 
staranne dostosowanie wielkości palnika do rozmiarów, 
objętości i wentylacji pomieszczenia.

Nasz wykwalifikowany zespół ebios-fire® będzie Państwu 
służyć fachową poradą w tym zakresie.
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TECHNOLOGIA
Palniki knotowe, automatyczne i palniki z odparowaniem 
paliwa ebios-fire® oferują liczne możliwości zastosowań, 
przy czym są najważniejszymi elementami naszego 

szerokiego asortymentu kominków na bioetanol. Wobec 
braku konieczności stosowania odciągu dymu albo 
komina, można je zainstalować niemal wszędzie.

PALNIK KNOTOWY
Opatentowana technologia, która znajduje zastosowa-
nie w palnikach knotowych ebios-fire®, umożliwia bez-
wybuchowy zapłon palnika z atestem TÜV i certyfikatem 
zgodnym z normą DIN 4734-1 albo DIN EN 16647.
Dzięki temu palnik knotowy ebios-fire® należy do naj-
bezpieczniejszych palników na bioetanol, jakie są obec-
nie dostępne na rynku.

Pojemność zbiornika palnika, który jest poddawany pró-
bie ciśnieniowej w trakcie produkcji, zależy od rozmiaru 
palnika, podobnie jak wytwarzanie ciepła.

Palnik knotowy stanowi część składową większości 
modeli kominków z serii ebios-fire® Design Collection. 

PALNIK AUTOMATYCZNY
Sterowany pilotem zdalnego sterowania wykorzystują-
cym fale radiowe palnik automatyczny ebios-fire® jest 
zasilany przez pompy, które doprowadzają płynny bio-
etanol do rynienki palnikowej o szerokości 500 lub 1000 
mm, w której jest spalany.
Zapas bioetanolu jest przechowywany w kanistrach 
5-litrowych, które mogą być umieszczone pod palnikiem 
albo w bardziej oddalonym miejscu.

PALNIK Z ODPAROWANIEM PALIWA
Pierwszy palnik z technologią odparowywania paliwa 
spełniający niesłychanie wysokie wymagania normy DIN 
EN 16647. Przed procesem spalania etanol jest podgrze-
wany w osobnej komorze do około 80  °C i stamtąd w 
postaci gazu kierowany do rynienki palnikowej.
Para jest tam spalana w wyższej temperaturze niż w kon-
wencjonalnych palnikach na etanol, dzięki czemu znacz-
nie zredukowany jest zapach wydzielany przy spalaniu 
etanolu.

Panele szklane znajdujące się przed i za płomieniami 
odbijają nie tylko wielokrotnie obraz płomieni, ale przy-
czyniają się też do podniesienia bezpieczeństwa i funk-
cjonalności palnika. 

Elementy zabezpieczające
• Zbiornik poddany próbie ciśnieniowej
• Wskaźnik stanu napełnienia
• Zamknięcie zbiornika z zabezpieczeniem
• Zawór nadciśnieniowy

Zamknięcie zbiornika paliwa i systemu knota zapobie-
gają wypływowi bioetanolu w przypadku przewrócenia 
palnika.

Elementy zabezpieczające
• Czujnik stanu napełnienia rynienki palnikowej
• Czujniki temperatury
• Automatyczne wyłączenie po 8 godzinach ciągłej 

pracy
• Akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku 

zakłócenia
• Czujnik przelewu

Elementy zabezpieczające
• Czujniki temperatury
• Czujniki wycieków
• Peryferyjne wejście dla sygnalizatora CO2

• Czujnik udaru
• Czujnik pochylenia
• Czujnik poziomu etanolu w zbiorniku i w komorze 

parowania
• Kontrola wielu czynników istotnych dla bezpieczeństwa
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„DESIGN BEZ TECHNIKI
TO TYLKO MARZYCIELSTWO;

TECHNIKA BEZ DESIGN
TO CZYSTA FUNKCJA.“

zdaniem Stevena K. Robertsa
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ELIPSE WALL ELIPSE WALL MINI QUADRA WALL CAMBRIDGE 600 OXFORD 600 OXFORD 700

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu  wiszący na ścianie / 
zabudowany w ścianie

widok z przodu  wiszący na ścianie / 
zabudowany w ścianie

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku
widok z boku/widok z góry
wiszący na ścianie

widok z boku/widok z góry
wiszący na ścianie

widok z boku/widok z góry
zabudowany w ścianie

widok z boku/widok z góry
zabudowany w ścianie

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm wiszący na ścianie
1150 / 590 / 151 mm zabudowany w ścianie Wymiary B/H/T 

Materiały stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

aluminium, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna Materiały

Masa około 24,0 kg około 13,0 kg około 25,0 kg około 27,0 kg około 21,0 kg model naścienny
około 29,0 kg model do zabudowy

około 27,0 kg model naścienny
około 37,0 kg model do zabudowy Masa

Typ palnika palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 300 palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy S 600 palnik knotowy S 600 palnik knotowy S 700 Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 300 mm około 500 mm około 550 mm około 550 mm około 600 mm Linia ognia

Pojemność 2,60 l 1,20 l 2,60 l 2,47 l 2,47 l 2,88 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 40 m3 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 5 godzin do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godzin Czas spalania

T T T

B B B
H H H

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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T

ELIPSE WALL ELIPSE WALL MINI QUADRA WALL CAMBRIDGE 600 OXFORD 600 OXFORD 700

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu  wiszący na ścianie / 
zabudowany w ścianie

widok z przodu  wiszący na ścianie / 
zabudowany w ścianie

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku
widok z boku/widok z góry
wiszący na ścianie

widok z boku/widok z góry
wiszący na ścianie

widok z boku/widok z góry
zabudowany w ścianie

widok z boku/widok z góry
zabudowany w ścianie

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm wiszący na ścianie
1150 / 590 / 151 mm zabudowany w ścianie Wymiary B/H/T 

Materiały stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

aluminium, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna Materiały

Masa około 24,0 kg około 13,0 kg około 25,0 kg około 27,0 kg około 21,0 kg model naścienny
około 29,0 kg model do zabudowy

około 27,0 kg model naścienny
około 37,0 kg model do zabudowy Masa

Typ palnika palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 300 palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy S 600 palnik knotowy S 600 palnik knotowy S 700 Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 300 mm około 500 mm około 550 mm około 550 mm około 600 mm Linia ognia

Pojemność 2,60 l 1,20 l 2,60 l 2,47 l 2,47 l 2,88 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 40 m3 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 5 godzin do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godzin Czas spalania

T

B B B

H H H

T
T T
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELIPSE BASE ELIPSE BASE MINI QUADRA BASE ELIPSE Z NANO PASSO E

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 960 / 215 / 240 mm 700 /168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Wymiary B/H/T 

Materiały stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna Materiały

Masa około 24,0 kg około 10,5 kg około 19,0 kg około 44,5 kg około 47,0 kg około 140,0 kg Masa

Typ palnika palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 300 palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV
Palnik automatyczny, 5 stopni mocy,

2 rodzaje płomieni, włącznie z pilotem zdalne-
go sterowania

Palnik automatyczny, 5 stopni mocy Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 300 mm około 500 mm około 500 mm – – Linia ognia

Pojemność 2,60 l 1,20 l 2,60 l 2,60 l Kanister 1 x 5,0 l Kanister 1 x 5,0 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ –
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 5 godzin do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godz. przy stopniu mocy 5 do 5 godz. przy najwyższym stopniu mocy Czas spalania

H H H

B B B

T T T
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ELIPSE BASE ELIPSE BASE MINI QUADRA BASE ELIPSE Z NANO PASSO E

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 960 / 215 / 240 mm 700 /168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Wymiary B/H/T 

Materiały stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna Materiały

Masa około 24,0 kg około 10,5 kg około 19,0 kg około 44,5 kg około 47,0 kg około 140,0 kg Masa

Typ palnika palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 300 palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV
Palnik automatyczny, 5 stopni mocy,

2 rodzaje płomieni, włącznie z pilotem zdalne-
go sterowania

Palnik automatyczny, 5 stopni mocy Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 300 mm około 500 mm około 500 mm – – Linia ognia

Pojemność 2,60 l 1,20 l 2,60 l 2,60 l Kanister 1 x 5,0 l Kanister 1 x 5,0 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ –
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 5 godzin do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 5 godz. przy stopniu mocy 5 do 5 godz. przy najwyższym stopniu mocy Czas spalania

H

B

T

Ø Ø

HH
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LIBERTY AVIATOR STEEL ARCHITECTURE SL TOWER LA VELA MIDI LA VELA GRANDE

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z boku

widok z boku widok z boku

widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

widok z góry

Wymiary B/H/T Ø 1000 / 1600 mm Ø 1000 / 265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000
(1100/1200) mm Wymiary B/H/T

Materiały Stal, stal nierdzewna i kamienie lawy stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
powierzchnia stali nierdzewnej lub Nero

stal, stal nierdzewna, beton,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane

stal nierdzewna,
włącznie z cylindrem 

szklanym

stal nierdzewna,
włącznie z cylindrem 

szklanym
Materiały

Masa około 90,0 kg około 30,0 kg około 8,0 kg około 40,0 kg około 64,0 kg około 1,6 | 1,8 | 2,0 kg około 11,0 | 12,5 | 14,0 kg Masa

Typ palnika Palnik automatyczny,
2-stopniowa wysokość płomieni palnik knotowy EB 300 Palnik knotowy palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV

Palnik automatyczny, 2-stopniowa 
wysokość płomieni, włącznie z pilotem 

zdalnego sterowania
Palnik knotowy Palnik knotowy Typ palnika

Linia ognia – około 300 mm około 500 mm około 500 mm – – – Linia ognia

Pojemność Kanister 1 x 5,0 l* 1,20 l 2,20 l 2,60 l Kanister 1 x 5,0 l* 0,5 l 0,5 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

270 m3 40 m3 84 m3 84 m3 172 m3 – –
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m2 – –

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 6 godz. przy stopniu mocy 1 do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 6 godzin, przy stopniu płomieni 1 do 6 godzin do 6 godzin Czas spalania

H

Ø

H

Ø

B

T

T

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

*nie należy do zestawu
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H

LIBERTY AVIATOR STEEL ARCHITECTURE SL TOWER LA VELA MIDI LA VELA GRANDE

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z boku

widok z boku widok z boku

widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

widok z góry

Wymiary B/H/T Ø 1000 / 1600 mm Ø 1000 / 265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000
(1100/1200) mm Wymiary B/H/T

Materiały Stal, stal nierdzewna i kamienie lawy stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane ESG

stal, stal nierdzewna,
powierzchnia stali nierdzewnej lub Nero

stal, stal nierdzewna, beton,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
szkło hartowane

stal nierdzewna,
włącznie z cylindrem 

szklanym

stal nierdzewna,
włącznie z cylindrem 

szklanym
Materiały

Masa około 90,0 kg około 30,0 kg około 8,0 kg około 40,0 kg około 64,0 kg około 1,6 | 1,8 | 2,0 kg około 11,0 | 12,5 | 14,0 kg Masa

Typ palnika Palnik automatyczny,
2-stopniowa wysokość płomieni palnik knotowy EB 300 Palnik knotowy palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV

Palnik automatyczny, 2-stopniowa 
wysokość płomieni, włącznie z pilotem 

zdalnego sterowania
Palnik knotowy Palnik knotowy Typ palnika

Linia ognia – około 300 mm około 500 mm około 500 mm – – – Linia ognia

Pojemność Kanister 1 x 5,0 l* 1,20 l 2,20 l 2,60 l Kanister 1 x 5,0 l* 0,5 l 0,5 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

270 m3 40 m3 84 m3 84 m3 172 m3 – –
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m2 – –

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania do 6 godz. przy stopniu mocy 1 do 3 godzin do 5 godzin do 5 godzin do 6 godzin, przy stopniu płomieni 1 do 6 godzin do 6 godzin Czas spalania

H

Ø

H

H

B

T

Ø

Ø

*nie należy do zestawu
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Kominek do zabudowy 1V Kominek do zabudowy FD Kominek do zabudowy 2L Kominek do zabudowy 2R Kominek do zabudowy U Kominek do zabudowy C

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm C 848 / 691 / 451 mm Wymiary B/H/T

Materiały stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne Materiały

Masa około 93,0 kg około 73,0 kg około 93,0 kg około 93,0 kg około 73,0 kg około 73,0 kg Masa

Typ palnika
Palnik knotowy albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania
Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm Linia ognia

Pojemność Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin Czas spalania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

H H H

B B B

T T T



91

Kominek do zabudowy 1V Kominek do zabudowy FD Kominek do zabudowy 2L Kominek do zabudowy 2R Kominek do zabudowy U Kominek do zabudowy C

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm C 848 / 691 / 451 mm Wymiary B/H/T

Materiały stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne

stal, czarne szkło,
materiały izolacyjne Materiały

Masa około 93,0 kg około 73,0 kg około 93,0 kg około 93,0 kg około 73,0 kg około 73,0 kg Masa

Typ palnika
Palnik knotowy albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania

Palnik knotowy albo
palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-

nego sterowania
Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm około 500 mm Linia ognia

Pojemność Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l

Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin

palnik knotowy do 5 godzin
palnik automatyczny do 10 godzin Czas spalania
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THE CITY CABINET FIRE KENSINGTON CHELSEA QUADRA INSIDE SL QUADRA INSIDE
AUTOMATIC SL

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm min. 800 / 400 / 275 mm min. 800 / 450 / 280 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Wymiary B/H/T

Materiały stal, chrom, szkło ceramiczne termoodporne stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna szczotkowana,
ceramika szklana termoodporna stal, stal nierdzewna szczotkowana, szkło Materiały

Masa około 40 kg około 40 kg w zależności od wielkości i wersji wykonania w zależności od wielkości i wersji wykonania około 18,5 / 33,0 / 47,5 kg około 13,0 / 20,0 kg Masa

Typ palnika
Palnik knotowy EB 500 albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

palnik knotowy EB 450
Palnik knotowy albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

Palnik knotowy lub automatyczny
włącznie z pilotem zdalnego sterowania palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV Palnik automatyczny

włącznie z pilotem zdalnego sterowania Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 450 mm zależnie od palnika zależnie od palnika 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm Linia ognia

Pojemność Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: 9,0 l 2,60 l Palnik knotowy: 2,60 l

Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l*
Palnik knotowy: 2,60 l

Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l* 2,60 / 2 x 2,60 / 3 x 2,60 l Kanister 1 x 5 l* Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 60 m3 84 m³ na każde 0,5 m linii ognia 84 m³ na każde 0,5 m linii ognia 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 24 m2 34 m2 na każde 0,5 m linii ognia 34 m2 na każde 0,5 m linii ognia 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania Palnik knotowy: około 5 godzin
Palnik automatyczny: około 20 godzin do 6 godzin zależnie od rozmiaru palnika zależnie od rozmiaru palnika do 5 godzin do 10 godzin (I SL) / 5 godzin ( II SL) Czas spalania

*nie należy do zestawu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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THE CITY CABINET FIRE KENSINGTON CHELSEA QUADRA INSIDE SL QUADRA INSIDE
AUTOMATIC SL

widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm min. 800 / 400 / 275 mm min. 800 / 450 / 280 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Wymiary B/H/T

Materiały stal, chrom, szkło ceramiczne termoodporne stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal nierdzewna szczotkowana, aluminium,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna szczotkowana,
ceramika szklana termoodporna stal, stal nierdzewna szczotkowana, szkło Materiały

Masa około 40 kg około 40 kg w zależności od wielkości i wersji wykonania w zależności od wielkości i wersji wykonania około 18,5 / 33,0 / 47,5 kg około 13,0 / 20,0 kg Masa

Typ palnika
Palnik knotowy EB 500 albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

palnik knotowy EB 450
Palnik knotowy albo

palnik automatyczny włącznie z pilotem zdal-
nego sterowania

Palnik knotowy lub automatyczny
włącznie z pilotem zdalnego sterowania palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV Palnik automatyczny

włącznie z pilotem zdalnego sterowania Typ palnika

Linia ognia około 500 mm około 450 mm zależnie od palnika zależnie od palnika 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm Linia ognia

Pojemność Palnik knotowy: 2,60 l
Palnik automatyczny: 9,0 l 2,60 l Palnik knotowy: 2,60 l

Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l*
Palnik knotowy: 2,60 l

Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l* 2,60 / 2 x 2,60 / 3 x 2,60 l Kanister 1 x 5 l* Pojemność

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m³ 60 m3 84 m³ na każde 0,5 m linii ognia 84 m³ na każde 0,5 m linii ognia 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3
Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 24 m2 34 m2 na każde 0,5 m linii ognia 34 m2 na każde 0,5 m linii ognia 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2

Minimalna
powierzchnia 
pomieszczenia

Czas spalania Palnik knotowy: około 5 godzin
Palnik automatyczny: około 20 godzin do 6 godzin zależnie od rozmiaru palnika zależnie od rozmiaru palnika do 5 godzin do 10 godzin (I SL) / 5 godzin ( II SL) Czas spalania
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EBIOS ONE 500/500 PLUS EBIOS ONE 1000

widok z przodu widok z przodu

widok z boku widok z boku

widok z góry widok z góry

Wymiary B/H/T 620 / 318 / 175 mm 1120 / 318 / 175 mm

Materiały stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

stal, stal nierdzewna,
ceramika szklana termoodporna

Masa około 15,0 kg około 28,0 kg

Typ palnika palnik z parownikiem na etanol,
3-stopniowa wysokość płomieni

palnik z parownikiem na etanol,
3-stopniowa wysokość płomieni

Linia ognia 500 mm 1000 mm

Pojemność 2 l 4,5 l

Minimalna
kubatura po-
mieszczenia

84 m3 132 m3

Minimalna
powierzchnia 

pomieszczenia
34 m2 53 m2

Czas spalania do 5 godzin do 4 godzin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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„FASCYNACJA OGNIEM STAJE SIĘ PASJĄ 
W KAŻDYM DETALU.“
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SPARTHERM Polska

Walczaka 110A

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 763 97 00

info@spartherm.pl

www.spartherm.pl

www.sklep.spartherm.pl


