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Wkład kominkowy gazowy
LEO 45/68 lewy / prawy z
zabudową HOME EASY BOX
stalowy - czarny (na gaz
ziemny)
Cena

14 753,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Kratki

Opis produktu
Wkład gazowy LEO 45/68 lewy / prawy z zabudową HOME EASY BOX
stalowy - czarny (na gaz ziemny)
Chcesz szybko odmienić swoje wnętrze mieszkalne, tak żeby nabrało oryginalnego i wyrazistego charakteru? Myślisz o
kominku? Ale nie masz pomysłu na jego zabudowę i czasu na obsługę?
Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie! Kominek LEO HOME BOX to połączenie nowoczesnego i ekologicznego wkładu
gazowego LEO oraz gotowej zabudowy ze stali w kolorze czarnym. Wybierając nasz produkt masz zagwarantowane ciepło,
relaks, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to w połączeniu z najwyższym komfortem, szybkością działania i ekologią!
Minimalizm obudowy sprawia, że doskonale wkomponuje się w każde wnętrze. Całość stanowi idealną odpowiedź na obecne
trendy w architekturze wnętrz. Doskonałe proporcje w połączeniu z wyjątkową wizją ognia stworzą przytulny klimat.
WYJĄTKOWOŚĆ
Specjalnie z myślą o najbardziej wymagających stworzyliśmy coś zupełnie jedynego w swoim rodzaju. Gotowy kominek LEO
HOME BOX przyciąga uwagę swoją oryginalnością oraz czystością formy, a przepiękna wizja ognia płynąca z gazowego
paleniska zachwyci każdego. Całość zdecydowanie wychodzi poza wszelkie schematy, dzięki czemu nasz produkt doskonale
wpisze się w każde wnętrze.
SZYBKI MONTAŻ
Wiemy o tym, że jesteś bardzo zapracowaną osobą… Czas to towar deficytowy. Nie masz go zbyt wiele, a pragniesz odmienić
oblicze swojego domu?
Rozumiemy to i chcemy żebyś jak najwięcej czasu poświęcił rodzinie i na własne przyjemności… Dlatego też tak
zaprojektowaliśmy nasz produkt, żeby jego montaż był maksymalnie szybki. Zestaw składa się z wkładu gazowego LEO oraz
modułowej obudowy wraz z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej instalacji. Kilka godzin wystarczy żebyś cieszył się
ciepłą atmosferą i widokiem tańczącego ognia.
KOMFORT
Wiemy o tym, że po ciężkim dniu w pracy, potrzebujesz już tylko odpoczynku, chwili relaksu. Dlatego zapomnij o przynoszeniu
drewna czy rozpalaniu w kominku. W LEO wystarczy dosłownie sekunda i jedno Twoje kliknięcie, by „włączyć” ogień i cieszyć
się jego pięknym widokiem.
Samym procesem spalania sterujesz wygodnie za pomocą pilota lub aplikacji na smartfonie czy tablecie. Chcesz uzyskać
większy płomień? Nie ma problemu! Możesz zarówno podwyższyć ogień, jak i go zmniejszyć, a nawet zaprogramować
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temperaturę dobową z siedmiodniowym wyprzedzeniem!
Co ważne, kominek gazowy jest gotowy do ponownego użycia w każdej chwili, a jego uruchomienie nie wymaga żadnego
przygotowania.
Stawiając na LEO HOME BOX otrzymujesz urządzenie wręcz bezobsługowe.
W ZGODZIE Z NATURĄ
Stawiamy na ekologię! Kupując nasz kominek dbasz o środowisko naturalne. Nie przyczyniasz się do powstawania smogu.
Wszystko to dzięki temu, że paliwo gazowe emituje znikome ilości zanieczyszczeń.
Doskonała szczelność urządzenia powoduje także, że może być stosowany w domach z rekuperacją.
BEZPIECZEŃSTWO
Innowacyjne rozwiązania i ścisła kontrola jakości sprawiają, że wraz z LEO HOME BOX otrzymujesz to, co w życiu najważniejsze
– spokój i bezpieczeństwo. Hermetycznie zamknięta komora spalania, system odcinający dopływ gazu czy specjalnie
zaprojektowany palnik ceramiczny dbają o bezawaryjną pracę. Ty z kolei nie martwisz się o nic…
Niespokojne czasy w jakich obecnie żyjemy, wymagają od nas zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego dla nas i naszych najbliższych. Musimy mieć alternatywę dla głównego źródła ciepła. Dlatego tym ważniejsze
jest, że kominek LEO nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Może pracować nawet przy braku prądu!
BRAK OGRANICZEŃ
W kominku LEO HOME BOX możesz palić zarówno gazem ziemnym (sieciowym), jak i z butli (LPG).
Twój dom nie posiada tradycyjnego komina? To też żaden problem! LEO możesz podłączyć do systemu przewodów
koncentrycznych. Dzięki temu instalacja jest możliwa w pomieszczeniach bez komina. Wystarczy wyprowadzić przewód poza
ścianę budynku lub dach. Dzięki temu LEO HOME BOX możesz zainstalować niemal wszędzie!
OSZCZĘDNOŚĆ
LEO HOME BOX to nie tylko komfort użytkowania i niczym niezakłócona, piękna wizja ognia. To także efektywne źródło
ogrzewania.
Decydując się na LEO HOME BOX, dbasz o swoją kieszeń i stawiasz także na oszczędność! Godzina palenia w naszym kominku
gazowym kosztuje zaledwie 1,52 zł!

Wymiary
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