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by
Kolekcja Simply Unique
zdobyła nagrodę Złoty Płomień
magazynu Świat Kominków,
PRODUKT ROKU 2018
- Wzornictwo, styl, estetyka.

Dzięki wnikliwości i zrozumieniu potrzeb użytkowników zadbaliśmy o każdy detal - zarówno
wizualny jak i użytkowy. Szczególnie ważnym aspektem było ograniczenie nagrzewania się
obudowy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Design zaprojektowanych modeli Simply Unique Timo i Luna, idealnie wpisuje się we wnętrza
o różnym charakterze.

Estetyka i funkcjonalność kolekcji
Simply Unique jest efektem
współpracy zespołu Unico wraz
ze studiem projektowym
CALM DESIGN i AnKa Sanetra.
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Projektanci zaproponowali ponadczasowy design
monolitycznej formy z subtelnym promieniem.
Solidna, stalowa obudowa została uszlachetniona
naturalnymi materiałami jak kamień, ceramika
czy naturalne drewno.
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KO LEKC JA

Piecyki wolnostojące z serii Simply Unique
to rozwiązanie dla osób ceniących ciekawy design,
wygodę i bezpieczeństwo.
Przyświecała nam idea połączenia zalet kominka
w zabudowie z lekkością formy i funkcjonalnością
piecyka wolnostojącego. Dlatego ich sercem jest
stosowany od lat i niezawodny wkład kominkowy
Unico Dragon 8 Slim.
Unikalny design i zastosowane technologie
to efekt owocnej współpracy z naszymi designerami.
Zaprojektowaliśmy gamę modeli Timo i Luna
z możliwością dostosowania ich do indywidualnych
potrzeb.
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Seria Luna

Seria Timo

Prosty i unikalny

Orzech amerykański

To front z dekoracyjnymi kaflami
ceramicznymi i minimalistyczną
pokrywą górną

To minimalistyczny, czysty front
i naturalne kamienie w górnej
części piecyka

Monolityczna forma z subtelnym
promieniem, pozbawiona
zbędnych elementów

Obie serie piecyka posiadają warianty
wykończone naturalnym drewnem
o pięknej barwie i usłojeniu
7
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CEC H Y
Kominek wolnostojący Simply Unique posiada
system podwójnej obudowy, która chroni ją przed
nadmiernym nagrzewaniem.

Simply Unique to kominki konwekcyjne.
Zimne powietrze pobierane jest od dołu kominka,
podgrzane we wkładzie a następnie emitowane
przez perforowaną pokrywę wkładu.

Czysta szyba. W kominku zastosowano autorski
system obiegu powietrza. Czyste powietrze
spływa poprzez otwory nad drzwiczkami, tworząc
naturalne korytarze powietrzne, chroniące szybę
przed osadami ze spalania.

Sercem kominka wolnostojącego Simply Unique
jest wkład kominkowy Unico Dragon 8 Slim.
Dzięki temu osiąga on parametry grzewcze
odpowiadające kominkom w zabudowie.

Ciepła przyjemność
Kominki serii Simply Unique to gwarancja miło spędzonych

Piecyk ekologiczny, spełniający normy Ekoprojekt
i Ekodesign.

chwil, w ciepłej atmosferze.

Bezpieczne chwile

Wydajność wkładu jak w zabudowie.

Piecyki Simply Unique posiadają wychłodzoną obudowę,
która jest bezpieczna dla dzieci i czworonogów.
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Simply Unique

T ECH NOLOGI A
Deflektor

Bezapelacyjna precyzja

Refrabox

Piecyki Simply Unique charakteryzują się niezwykłą precyzją

dopalanie
na popiele

wykonania, przez co będą służyć latami.

Wkład kominkowy

Bezrusztowe spalanie

Sercem piecyka jest wydajny wkład
kominkowy. Zapewnia to parametry
spalania, jak dla tradycyjnego
kominka w zabudowie.

Płyta Refrabox znacząco redukuje
ilość powstającego popiołu.
Deflektor pomaga w utrzymaniu
czystej szyby.

Moduły
termoakumulacyjne

Solidna obudowa

Blacha
izolująca

Wytrzymała, gruba blacha z subtelnym promieniem
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Podwójna obudowa

Dodatkowa akumulacja

Wewnętrzna warstwa izolująca
chroni obudowę przed nadmiernym
nagrzaniem

Opcjonalnie można
zamówić dodatkowe moduły
termoakumulacyjne
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Timo
Steel Black

Timo
Steel White

Timo
Wood Black

Timo
Wood White

Stalowe nogi - monoblok

Stalowe nogi - monoblok

Drewniane nogi - orzech

Drewniane nogi - orzech

Kamienie absorbujące ciepło

Kamienie absorbujące ciepło

Kamienie absorbujące ciepło

Kamienie absorbujące ciepło

Materiał - stal, kamienie,

Materiał - stal, kamienie,

Materiał - stal, kamienie, drewno

Materiał - stal, kamienie, drewno
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SERIA T I M O

Kolekcja Timo dostępna w kolorze czarnym lub białym,
w wersji ze stalowymi i drewnianymi nogami.
Obie wersje z warstwą dekoracyjnych kamieni absorbujących ciepło.
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Simply Unique
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Luna
Steel Black

Luna
Steel White

Luna
Wood Black

Luna
Wood White

Stalowe nogi - monoblok

Stalowe nogi - monoblok

Drewniane nogi - orzech amerykański

Drewniane nogi - orzech amerykański

Dekoracja - kafle ceramiczne

Dekoracja - kafle ceramiczne

Dekoracja - kafle ceramiczne

Dekoracja - kafle ceramiczne

Materiał - stal, ceramika

Materiał - stal, ceramika

Materiał - stal, ceramika, drewno

Materiał - stal, ceramika, drewno
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SERIA LU NA

Kolekcja Luna dostępna w kolorze czarnym lub białym,
w wersji ze stalowymi i drewnianymi nogami.
Obie wersje posiadają dekoracyjne kafle ceramiczne, które absorbują ciepło.
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BOX
Simply Unique

Timo Steel Black + BOX
Kominek wolnostojący ze stalowymi nogami.
U góry wypełniony akumulującymi ciepło kamieniami.

Luna Wood Black + BOX
Kominek wolnostojący z drewnianymi nogami.
Wyposażony dekoracyjne kafle ceramiczne akumulujące ciepło.

Boxy na drewno są doskonałym uzupełnieniem kominków
wolnostojących kolekcji Simply Unique. Posiadają przestrzeń na
składowanie drewna i szafkę z drzwiczkami do przechowywania
przyborów do rozpalania.
16
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Timo Steel Black + BOX

Timo Steel White + BOX

Luna Steel Black + BOX

Luna Steel White + BOX

Timo Steel Black + BOX

Timo Steel Black + BOX

Luna Steel Black + BOX

Luna Steel Black + BOX
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Dane
Techniczne

Moc cieplna - 11,5 kW
Sprawność - 75,0 %
Masa - max 205 kg
Paliwo - drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny
Temperatura spalin przy mocy nominalnej - 270 °C

1390

1390

Średnie zużycie paliwa - 3,3 kg/h
Wymiary zewnętrzne szyby - (szer./wys.) 383/474 mm
Średnica wewnętrzna czopucha - 150 mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza - 98 mm
Maksymalna długość polan - 320 mm
Możliwość instal. w budynku z wentylacją mechaniczną - tak
Możliwość konfiguracji - tak
Pojemność stojaka - ¼ m³

560

460

265
460
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Ø151

Ø98

460
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Ściana

Podłączenie tylne

Sufit

Podłączenie do komina
znajdującego się w ścianie

Podłączenie do komina
znajdującego się w ścianie

Podłączenie do komina
znajdującego się w suficie
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Opcje podłączenia przewodu kominowego

Opcje podłączenia dolotu powietrza

22

Bez podłączenia

Podłączenie dolne

Podłączenie tylne

Piecyk może pobierać
powietrze z pomieszczenia.
Wtedy nie potrzebujesz
dodatkowych akcesoriów.

W opcji podłączenia dolotu
powietrza z podłogi rurę
można zasłonić specjalnie
zaprojektowaną osłoną

Podłączenie do dolotu
powietrza zainstalowanego
w ścianie pozwala zachować
prześwit pomiędzy nogami
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