Dom piękny i praktyczny
Panoramiczny kominek
elektryczny do zabudowy
w ścianie, z paleniskiem
ze szklanymi otoczakami.
Ma uniwersalny charakter
– łatwo wkomponować go
w różne stylistycznie wnętrza.
Wyposażony w termowentylator,
przełącznik mocy grzewczej
i pilota zdalnego sterowania.
Synergy, 2079 zł, Dimplex

Kominki elektryczne
– innowacyjna wygoda

Jesienią i zimą, gdy za oknem szarówka i mróz, nic tak
nie poprawia nastroju, jak ogień płonący w kominku.
Daje on wspaniałe uczucie przytulności i komfortu,
podkreślane przez blask rozchodzący się po wnętrzu

J

ednak tradycyjne kominki bywają
kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba
usuwać popiół, magazynować opał,
czyścić komin lub zadbać o przyłącze
gazowe. Stąd też tak wiele osób docenia
korzyści płynące z używania kominków
elektrycznych Dimplex.

Relaks i funkcjonalność
za niewielkie pieniądze

Kominki elektryczne Dimplex
to rozwiązanie komfortowe i proste
w obsłudze. Nie wymagają odprowadzenia
spalin, podłączenia do komina ani systemu
wentylacji, sprawdzą się nawet tam,
gdzie nie można zainstalować kominka
tradycyjnego, np. w mieszkaniu w bloku.
Nie brudzą sadzą czy popiołem i nie trzeba
ich czyścić, nie wydzielają również spalin
ani nie parzą, dzięki czemu są całkowicie
bezpieczne dla zdrowia. Poza tym są łatwe
w montażu i niedrogie w eksploatacji.
Sam efekt płomienia pobiera jedynie
ok. 120-300 W, a koszt użytkowania
urządzenia bez uruchomionej funkcji
opracowanie: J. Marczuk, zdjęcia: Dimplex

grzewczej to zaledwie kilkanaście groszy
na godzinę. Dzięki temu można cieszyć się
blaskiem płomieni bez obciążania portfela.

Dla każdego
coś odpowiedniego

Żaden inny producent nie proponuje
takiego wyboru kominków elektrycznych.
W ofercie znajduje się szeroka gama
modeli, która pasuje do każdego wnętrza
i stylu – od nowoczesnego po klasyczny.
Nie dziwi więc fakt, że kominki
elektryczne zdobywają uznanie zarówno
wśród odbiorców indywidualnych,
jak i profesjonalistów z branży wnętrzarskiej
oraz budowlanej. Liczne nagrody
i wyróżnienia uzyskane na targach
potwierdzają ich unikalność i innowacyjność.
Kominki elektryczne Dimplex spełnią
oczekiwania najbardziej wymagających
użytkowników. Nowatorska technologia
zachwyci zwolenników funkcjonalności,
z kolei intrygujący design – estetów
pragnących urządzić mieszkanie
w niebanalny sposób.

Klasyczny i elegancki kominek
elektryczny z obudową fornirowaną
drewnem w kolorze orzechowym.
Ma funkcję filtrowania powietrza.
Palenisko to płonące polana.
Belvedere, 4190 zł, Dimplex
Nowoczesny kominek elektryczny
z czarno-białą obudową i górną półką
z hartowanego szkła. Palenisko to płonące
polana. Efekt płomieni niezależny
od trybu grzania. Bella, 2699 zł, Dimplex
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