PROFESJONALIZM
Kominki KRATKI PRO są odpowiedzią na potrzeby
wszystkich Klientów, którzy szukają urządzeń
bezpiecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
Jest to ściśle wyselekcjonowana grupa produktów,
z którymi na co dzień pracują, i które polecają najlepsi
PROfesjonaliści branży kominkowej. Dlatego KRATKI PRO
to linia urządzeń dedykowanych do Salonów Sprzedaży,
w których każdy Klient otrzyma:
• fachowe doradztwo w wyborze
najodpowiedniejszego dla niego modelu,
• ofertę profesjonalnego montażu,
• pełną edukację w zakresie właściwego użytkowania,
• serwis posprzedażowy.

WYKONANIE
W naszych produktach jako wypełnienie komory spalania stosujemy najnowszej
generacji Acumotte, czyli specjalną mieszankę szamotowo-betonową. Ma ona na
celu przede wszystkim lepszą akumulację ciepła oraz podwyższenie temperatury
we wnętrzu kominka. Wpływa także na efektywniejsze dopalanie substancji
wydobywających się w trakcie spalania. Tym samym spalanie jest bardziej
ekologiczne, a wysoka temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas.
Nasze kominki wyposażone są w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę
do 660°C, która posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa. Dodatkowo urządzenia
są całkowicie zabezpieczone przed niekontrolowaną wymianą powietrza z zewnątrz,
poprzez system precyzyjnych uszczelnień. Dzięki temu są one idealną odpowiedzią
również dla energooszczędnych domów z rekuperacją.
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EKOLOGIA
Do tworzonych przez nas produktów wybieramy
najlepsze materiały i sprawdzonych dostawców. Dzięki
temu mamy gwarancję najwyższej jakości naszych
urządzeń. Ponadto każde z nich na etapie tworzenia
i wdrażania przechodzi szereg testów i badań, zarówno
w naszym wewnętrznym laboratorium firmowym, jak
i niezależnych jednostkach certyfikujących. Dzięki temu
nasze produkty spełniają międzynarodowe normy,
w tym Ekoprojekt i BImSchV 2.

BImSchV
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JAKOŚĆ
KRATKI PRO to kominki tworzone na lata. Produkujemy je z wysokiej
jakości materiałów. Nasze 20-letnie doświadczenie w połączeniu
z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz skrupulatną kontrolą jakości
sprawiają, że bierzemy za nie pełną odpowiedzialność, dając im 10 lat
gwarancji. Dodatkowo każde urządzenie wyposażamy w indywidualny
Certyfikat Jakości.

PEWNI JAKOŚCI
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Wszystkie projekty, które tworzymy powstają
z myślą o potrzebach naszych Klientów.
Funkcjonalność, wysoka jakość oraz
niewygórowana cena - to cechy,
które wyróżniają nasze wkłady na rynku.
Dbałość o estetykę i stylistykę pozwala ich
użytkownikom na dowolność aranżacji.
Jedyną barierą staje się własna wyobraźnia,
ale - jak dowodzi nasze wieloletnie
doświadczenie - Klienci mają jej nieograniczone
pokłady.
Dajemy ciepło - to najważniejsze zadanie
naszych wkładów. Siedząc w blasku kominka
zrozumieją Państwo, że robimy jednak
coś więcej... Tworzymy atmosferę, ciepłą
atmosferę...
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