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theBUZZ

Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe
uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask i ciepło. Jednakże
tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba magazynować opał, usuwać popiół
i wkładać dużo wysiłku by zachować czystość
w otoczeniu kominka.

theMOOD

Kominki gazowe Faber praktycznie nie brudzą i są
rozwiązaniem komfortowym oraz prostym w obsłudze. Przeznaczone są do użytkowania na zewnątrz
budynku, a ich konstrukcja pozwala na zmianę
miejsca. Sprawdzą się więc wszędzie tam, gdzie
montaż tradycyjnego kominka nie wchodzi w grę.
Kominki gazowe Faber to nie tylko doskonały
pomysł na unikalną aranżację wolnej przestrzeni
ogrodu, tarasu czy dziedzińca. Są również bardzo
praktyczne – wnoszą przytulne ciepło w chłodne
dni, umilając czas np. klientom restauracji czy naszym gościom podczas wspólnego biesiadowania
na świeżym powietrzu.

theTUBE

Model

Opis

Moc

Zasilanie

Pobór gazu

theBUZZ
czarny

Zewnętrzny, przenośny kominek gazowy do użytku w ogrodzie, tarasie, dziedzińcu itp.
Model wyróżniający się minimalistycznym wzornictwem – wersja malowana na czarno.

9,3 kW

LPG / gaz ziemny **

< 0,7 kg/h

5 790,00

9,3 kW

LPG / gaz ziemny **

< 0,7 kg/h

6 790,00

12,4 kW

LPG / gaz ziemny **

< 0,9 kg/h

7 590,00

12,4 kW

LPG / gaz ziemny **

< 0,9 kg/h

7 990,00

6,5 kW

LPG / gaz ziemny **

< 0,5 kg/h

7 990,00

·
·
·
·

theBUZZ
stal kortenowska *

theMOOD
wnętrze jednostronne

Konstrukcja stalowa malowana na czarno.
W pełni przenośna obudowa z wbudowanym uchwytem.
Sterowanie ręczne.
W komplecie firmowy pokrowiec ochronny.

Zewnętrzny, przenośny kominek gazowy do użytku w ogrodzie, tarasie, dziedzińcu itp.
Model wyróżniający się minimalistycznym wzornictwem – wersja wykonana ze stali kortenowskiej *.
·
·
·
·

Cena brutto PLN

Konstrukcja ze stali kortenowskiej *.
W pełni przenośna obudowa z wbudowanym uchwytem.
Sterowanie ręczne.
W komplecie firmowy pokrowiec ochronny.

Zewnętrzny, bezramowy kominek gazowy z efektowną obudową wykonaną ze stali kortenowskiej *
– wersja z wnętrzem obudowanym jednostronnie. Model do zabudowy lub eksploatacji w wersji
wolnostojącej. Wyposażony w palnik Faber Tube Burner.
· Konstrukcja ze stali kortenowskiej *.
· Wnętrze jednostronnie obudowane.
· Do wyboru wersja z ceramicznymi polanami lub białymi kamykami.

theMOOD
wnętrze na przestrzał

Zewnętrzny, bezramowy kominek gazowy z efektowną obudową wykonaną ze stali kortenowskiej *
– wersja z wnętrzem na przestrzał. Model do zabudowy lub eksploatacji w wersji wolnostojącej.
Wyposażony w palnik Faber Tube Burner.
· Konstrukcja ze stali kortenowskiej *.
· Wnętrze na przestrzał.
· Do wyboru wersja z ceramicznymi polanami lub białymi kamykami.

theTUBE

Zewnętrzny, przenośny kominek gazowy do użytku w ogrodzie, tarasie, dziedzińcu itp. Stylowa,
okrągła obudowa dopasowana do każdej przestrzeni. Wyposażony w palnik Faber Tube Burner.
·
·
·
·

Konstrukcja stalowa malowana na czarno.
W pełni przenośna obudowa z wbudowanym uchwytem.
Sterowanie ręczne.
W komplecie firmowy pokrowiec ochronny.

  *	 Stal kortenowska charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne. Z czasem na jej powierzchni pojawia się charakterystyczna warstwa patyny w kolorze brązowym. ** Standard / opcja.
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