DRAGON
NEMO
SIMPLY
UNIQUE
MODULAR
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Rodzinny charakter firmy Unirol jest silnym atutem pozwalającym na
perspektywiczny rozwój oraz budowanie trwałych relacji z naszymi
partnerami. Dzięki poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, przez lata
udoskonalanym technologiom i wypracowaniu pozytywnego wizerunku
firmy z radością i pełną odpowiedzialnością posługujemy się mottem:

RÓŻNICĘ STANOWI JAKOŚĆ.
Cieszymy się, bo możemy zapewnić, że produkty Unico są bezawaryjne,
ich użytkowanie bezpieczne, a satysfakcja korzystania z kominka
gwarantowana.

Our Unirol company is a family-owned business which allows us to grow
and build lasting relationships with our partners. Thanks to our constant
search for innovative solutions, improving technologies and developing
a positive image of the company, we can proudly use the following motto:
QUALITY MAKES A DIFFERENCE.
We are doing our best to make Unico products safe and fault-free –
satisfaction guaranteed!

Waldemar Wuczyński

Bartosz Wuczyński
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12 lat Gwarancji
12-YEAR WARRANTY

Zastosowanie grubszej niż standardowo stali pozwoliło
nam na udzielenie długiego, 12-letniego okresu
gwarancji. Stal o grubości 4 mm jest bardziej odporna
na przegrzanie paleniska, które może być spowodowane
zbyt dużym załadunkiem.
The use of thicker steel has allowed us to provide a long
12-year warranty period. The 4 mm thick steel keeps
the firebox from overheating, which can be caused by
excessive loading.

Wzornictwo
DESIGN

Szanujemy tradycyjne metody produkcji i ponadczasowy
design kominków i piecyków wolnostojących. Równolegle
szukamy rozwiązań nowoczesnych, spełniających gusta
klientów oczekujących współczesnej, innowacyjnej formy
kominka, który coraz częściej spełnia rolę ekskluzywnego
i jednocześnie bardzo funkcjonalnego elementu
wyposażenia domu.
We have tremendous respect for traditional production
methods and timeless design of both built-in fireplaces
and free-standing stoves. At the same time, we are looking
for modern solutions that meet the tastes of customers
who are looking for a modern, innovative fireplace, which
increasingly often plays the role of an exclusive as well as
very functional element of home equipment.
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GWARANCJA
JAKOŚCI

Jakość
QUALITY

Każdy element naszych produktów wykonywany jest ręcznie
z wielką dbałością o detale i najwyższą jakość.
Each part of our products is handmade with great attention
to detail and the highest quality.

Materiały
MATERIALS

Wkład kominkowy to stal, szkło i ceramika. Aby łącząc
ze sobą te materiały, uzyskać właściwy efekt techniczny
i wizualny, wykorzystujemy produkty wyłącznie najlepszych światowych
dostawców.
The fireplace insert consists of steel, glass and ceramic elements.
In order to achieve the right functional and visual effect combining
these materials, we source them only from the world's best producers.
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Ekologia
ECOLOGY

Dbając o dobro przyrody i środowiska wykorzystujemy najnowsze
technologie, aby zwiększyć sprawność naszych urządzeń przy
jednoczesnym zminimalizowaniu emisji zanieczyszczeń. Wszystkie
wkłady Unico zostały poddane specjalistycznym badaniom i uzyskały
certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymogi norm Ekoprojekt i
BImSchV 2. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych kilku lat, kiedy
wprowadzane będą coraz bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające
możliwość instalowania kominków niespełniających rygorystycznych
norm emisyjnych, użytkownicy naszych wkładów nie będą musieli
borykać się z działaniami dotyczącymi wymiany źródła ciepła.
Caring for nature and the environment, we use the latest technology to
increase the functionality of our products while minimising emissions.
All Unico inserts have undergone specialist testing and have been
certified to meet the requirements of the Eco Design and BImSchV
2 standards. This means that in the next few years, as increasingly
restrictive regulations are introduced limiting the possibility of installing
fireplaces that do not meet stringent emission standards, users of our
inserts will not have to confront the necessity to replace them with
another heat source.

BIMSCHV 2 & EKOPROJEKT
Wkłady Unico spełniają wymogi norm
Ekoprojekt i BImSchV 2
Unico inserts meet the requirements of
the Ecodesign and BImSchV 2 standards
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Podwójne lub potrójne przeszklenie
DOUBLE OR TRIPLE GLAZING

Podwójne przeszklenie redukuje ilość ciepła emitowanego przez szybę, dzięki czemu w
palenisku uzyskuje się wysoką temperaturę. Ma to korzystny wpływ na proces spalania i pomaga
w długotrwałym utrzymaniu czystej szyby. We wkładach z płaszczem wodnym podwójna
szyba jest szczególnie zalecana. Pozwala na przekazanie większej ilości energii do wymiennika
wodnego. Wybór podwójnej szyby jest wskazany, gdy w bliskiej odległości od kominka znajdują
się materiały wrażliwe na wysoką temperaturę oraz w przypadku zabudowy akumulacyjnej.
Double glazing reduces the amount of heat emitted through the glass, resulting in a higher
temperature in the firebox. This is benefits the combustion process and helps to keep the glass
clean for a longer period of time. Double glazing is particularly recommended for inserts with
a water-jacket. This allows more energy to be transferred to the water heat exchanger. Double
glazing is also recommended in the case of heat accumulation fireplaces, and when there are
heat-sensitive materials in close proximity to the fireplace.

System czystej szyby
CLEAN GLASS SYSTEM

Aby utrzymać szybę w nienagannej czystości, we wszystkich wkładach Unico zastosowano
autorski system obiegu powietrza. Powietrze do spalania kierowane jest na szybę specjalnymi
strumienicami umieszczonymi w górnej części wkładu. Czyste powietrze spływa poprzez
otwory nad drzwiczkami, tworząc kurtynę powietrzną chroniącą szybę przed zabrudzeniem.
W zachowaniu czystej szyby pomaga również deflektor Refrabox, który podnosi temperaturę
spalania. Dzięki temu pozostałe zanieczyszczenia są dopalane i zamieniane w ciepło.
To keep the glass perfectly clean, all Unico inserts are equipped with an originally designed
air circulation system. The air for combustion is directed towards the glass by special nozzles
placed in the upper part of the insert. Clean air flows through the openings above the door,
creating an air curtain that protects the pane from dirt. The Refrabox deflector also helps to
keep the glass clean by raising the combustion temperature. This ensures that the remaining
pollutants are burnt and converted into heat.
11

System podnoszenia szyby PowerLift
POWERLIFT WINDOW PANEL LIFTING SYSTEM

Najbardziej komfortowe i efektowne rozwiązanie otwierania drzwi wkładu. Autorski
system przesuwu drzwi gwarantuje bardzo cichą i delikatną pracę, a mechanizm
docisku zapewnia całkowitą szczelność wkładu po ich zamknięciu. Drzwi podnoszone
do góry umożliwiają bardzo wygodne dokładanie drewna oraz minimalizują
prawdopodobieństwo wydostawania się dymu do pomieszczenia podczas ich
otwierania. Na potrzeby czyszczenia szyby, drzwi otwierają się również standardowo
do boku za pomocą dyskretnie umieszczonej klamki.
The most comfortable and elegant solution for opening the insert door. The specially
designed sliding panel system guarantees very quiet and gentle movement, and the
pressing mechanism ensures that the insert is completely airtight after it is closed. The
upward-opening door panel makes it very convenient to add wood and minimises the
likelihood of smoke escaping into the room when the door is opened. To make it easier
to clean the glass, the door also opens to the side thanks to a discreetly placed handle.

Zdejmowany wymiennik wodny
REMOVABLE WATER HEAT EXCHANGER

Wymiennik wodny umieszczony nad komorą spalania nie powoduje jej wychładzania.
Stale utrzymywana wysoka temperatura umożliwia lepsze spalanie paliwa i zapobiega
brudzeniu się szyby. Ponadto, woda powrotna z instalacji szybko się nagrzewa
eliminując tym samym ryzyko korozji wymiennika, gwarantując jego wieloletnią
żywotność. Możliwość rozdzielenia wymiennika od korpusu ma również nieocenione
znaczenie przy transporcie i posadowieniu wkładu.
The water heat exchanger located above the combustion chamber does not cool
it down. The maintained high temperature enables better fuel combustion and
prevents the glass from becoming dirty. In addition, the return water from the system
heats up quickly thus eliminating the risk of corrosion of the exchanger, guaranteeing
its long service life. The possibility to separate the exchanger from the casing is also
makes it easy for transport and placing the insert.
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Mechanizm regulacji powietrza
AIR CONTROL MECHANISM

Autorski mechanizm regulacji pozwala jedną przesuwką regulować cały
proces spalania drewna – od rozpalania, po wygaszenie. W przeciwieństwie
do większości rozwiązań, doprowadzane powietrze jest precyzyjnie
dystrybuowane do poszczególnych części komory spalania. Jest to bardzo
skuteczne, bezawaryjne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę nad
procesem spalania, zapobiega przegrzewaniu pomieszczenia i pomaga w
utrzymaniu czystej szyby kominka.
The innovative air control mechanism allows to adjust the entire process of
burning wood – from lighting to putting out the fire – with a single sliding
switch. Unlike most solutions, the incoming air is precisely distributed
to the individual parts of the combustion chamber. It is a very effective,
fail-safe solution that provides complete control over the combustion
process, prevents the room from overheating and helps to keep the
fireplace glass clean.

Bezrusztowe spalanie
GRATE-FREE COMBUSTION

Wyeliminowanie rusztu ma wiele istotnych zalet. Drewno wypala się dużo
dokładniej, cała energia zgromadzona w nim zostaje bardzo wydajnie
odzyskana. Dopalanie drewna na rozgrzanej płycie ceramicznej zmniejsza
ilość popiołu, który jest dopalany przy kolejnym paleniu. Korzyścią takiego
rozwiązania jest dużo lepsze wykorzystanie drewna, rzadsze i łatwiejsze
wybieranie popiołu z komory spalania.
Eliminating the grate has many important advantages. It allows for a much
more complete combustion of wood and efficient recovery of the energy stored
in it. Burning wood on a hot ceramic plate reduces the amount of ash, which
is reburned the next time the fireplace is lit. The advantage of this solution is a
much more efficient use of wood, as well as less frequent and easier removal of
ashes from the combustion chamber.
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UniBox – system wyłożenia paleniska
THE UNIBOX LINING SYSTEM
System UniBox to innowacyjne rozwiązanie UNICO polegające na wyłożeniu całego paleniska
specjalną matą izolacyjną montowaną pod ceramiką oraz zastosowaniu deflektora Refrabox.
Jako wyłożenie paleniska możemy wybrać jedną z trzech oferowanych rodzajów ceramiki
– standardowy szamot lub ceramikę dużo bardziej odporną na warunki użytkowania niż
większość materiałów na rynku – Refrabox lub Cerabox. Zastosowanie systemu UniBox skutkuje
szybszym rozpalaniem i lepszy dopalaniem drewna. Dzięki temu mamy więcej ciepła w domu,
czystą szybę i mniej pozostałego popiołu.
The UniBox system is an innovative UNICO solution in which the entire firebox is lined with
a special insulating mat installed under the ceramic layer and a Refrabox deflector is added.
The firebox can be lined with three available types of ceramic – standard chamotte or a ceramic
that is much more resistant to conditions of use than most materials on the market - Refrabox
or Cerabox. The use of the UniBox system results in faster lighting and better wood afterburning.
This results in more heat in the house, clean glass and less ash.

Deflektor Refrabox
Refrabox deflector

Izolowana komora spalania
INSULATED COMBUSTION CHAMBER
Wkłady Unico posiadają dodatkową izolację termiczną. Pod ceramiką, na podłodze, zainstalowana
jest specjalna mata, która oddziela termicznie palący się załadunek od zimnego powietrza do
spalania doprowadzanego z zewnątrz. Korzyścią takiego rozwiązania jest dużo szybsze rozpalanie,
wyższa sprawność i dokładniejsze dopalenie załadunku. Dzięki temu w domu pozostaje więcej
ciepła z tej samej ilości drewna oraz mniej popiołu.
Unico inserts have additional thermal insulation. On the floor, under the ceramic surface,
a special mat is installed which thermally separates the burning load from the cold combustion
air supplied from outside. The benefit of this solution is much faster lighting, higher efficiency
and more complete combustion of the load. This leaves more heat in the house from the same
amount of wood and leaves less ash.
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Mata izolacyjna pod wyłożeniem ceramicznym
Insulating mat underneath the ceramic lining

Deflektor Refrabox
REFRABOX DEFLECTOR
Każdy wkład Unico wyposażony jest w deflektor
Refrabox. Powoduje on wydłużenie drogi spalin i
tym samym ich lepsze dopalanie. Pozwala to na
uzyskanie większej ilości ciepła przy mniejszym
zużyciu opału a co za tym idzie zwiększenie
sprawności kominka.
Each Unico insert is equipped with a Refrabox
deflector. It results in a longer path for the flue
gas and thus a more complete afterburning. This
makes it possible to obtain more heat with less fuel
and thus increase the efficiency of the fireplace.

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
COMPARISON OF THE PROPERTIES OF CERAMIC MATERIALS
Refrabox

80

Cerabox

60

szamot chamotte

20

wermikulit vermiculite

2

Refrabox

2,7

Cerabox

2,4

szamot chamotte

2,0

wermikulit vermiculite

0,5

Refrabox

2,6

Cerabox

2,0

szamot chamotte

1,4

wermikulit vermiculite

0,2

Refrabox

2,7

odniesiona do objętości

Cerabox

2,4

Heat capacity vs volume

szamot chamotte

2,0

wermikulit vermiculite

0,5

Wytrzymałość na ściskanie
Compressive strength
[MPa]

Gęstość
Density
[g/cm3]

Autorska ceramika
Ref rabox i Cerabox
ORIGINAL REFRABOX AND CERABOX
CERAMICS
Dzięki specjalnej technologii produkcji i
wypalania, na ceramice nie powstają pęknięcia.
Ponadprzeciętna masa i właściwości ceramiki
Cerabox lub Refrabox powodują, że kominek
rozpala się szybciej, a drewno lepiej dopala.

Przewodność cieplna
Thermal conductivity
[W/mK]

Pojemność cieplna

[kJ/dm K]
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Thanks to special production and firing technology,
the ceramics are crack-resistant. The exceptional
weight and properties of Cerabox or Refrabox
ceramics mean that the fireplace ignites faster and
the wood burns better.
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WKŁADY

KOMINKOWE
FIREPLACE INSERTS
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LINIE WKŁADÓW UNICO
UNICO INSERT SERIES

MODERN

OPTIMA

RASTER

Szamot lub jasny Cerabox
Chamotte or light Cerabox

Czarny szamot lub graftowy Cerabox
Graphite Cerabox

Ceramika Refrabox
Refrabox ceramics

Szyba klasyczna w stalowej ramie
Classic glass in steel frame

Bezramkowa szyba z czarnym nadrukiem
Frameless glass with black print

Bezramkowa szyba z czarnym nadrukiem
Frameless glass with black print

Klamka Classic
Classic handle

Klamka Design
Design handle

Klamka Design
Design handle
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Realizacja
R19
ealizacja
Tomasz
FOXER
Chatkiewicz
Kominki
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DRAGON
WKŁADY KONWEKCYJNE
DRAGON CONVECTION INSERTS

Wkłady konwekcyjne są rozwiązaniem dedykowanym dla osób poszukujących wydajnego źródła
ciepła na stosunkowo niewielkiej powierzchni, w pomieszczeniach o dużych stratach cieplnych,
w budynkach o sporej kubaturze lub słabej izolacji. Powietrze doprowadzone do kominka opływa
gorący wkład oraz dodatkowe powierzchnie grzewcze, szybko się nagrzewa, po czym powraca
do pomieszczenia przez kratki i kanały wentylacyjne. Seria Dragon to kominki bezrusztowe,
w których powietrze do spalania dostarczane jest specjalnie zaprojektowanym, integralnym
systemem kanałów. Wkład Dragon może być przeznaczony zarówno do rekreacyjnego,
weekendowego palenia, jak i do zapewniania domownikom ciepła na co dzień. Idealnie sprawdzi
się zarówno w ciepłej zabudowie, jak i w tradycyjnej zabudowie konwekcyjnej.
Convection inserts are a solution aimed at those looking for an efficient heat source for a relatively
small surface area, in rooms with high heat losses, in buildings with large cubic capacity or poor
insulation. The air supplied to the fireplace circulates the hot insert and additional heating
surfaces, heats up quickly and then flows back into the room through grates and ventilation
ducts. The Dragon series includes grateless fireplaces in which combustion air is supplied by
a specially designed and integrated duct system. The Dragon inserts are designed both for
occasional, leisure use as well as for everyday heating. Ideal for both warm and traditional
convection surrounds.
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OTWIERANE DO BOKU

DRAGON

OPENING TO THE SIDE

WKŁADY
Z SZYBĄ PROSTĄ
INSERTS WITH STRAIGHT
GLASS DOOR
Wersja z drzwiami otwieranymi
standardowo do boku. Najbardziej
uniwersalny rodzaj wkładów. W
zależności od doboru elementów
wykończeniowych
takich
jak
klamka, szyba, ceramika, wkłady
te doskonale wpasują się zarówno
w nowoczesne jak i bardziej
klsyczne wnętrze.
Version with standard door opening
on the side. The most versatile
type of inserts. Depending on the
choice of finishing elements such
as handles, glass doors, ceramics,
inserts of this type will perfectly
fit into both modern and more
classical interiors.

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

DRAGON 2 SLIM
3–6 kW

647/465 mm

DRAGON 4/14
4–14 kW

711/465 mm

DRAGON 4/16 XL
5–16 kW

711/510 mm

DRAGON 2
4–12 kW

DRAGON 2 XL
647/465 mm

DRAGON 4/14 XL
4–14 kW

711/510 mm

DRAGON 6
4–12 kW

4–12 kW

651/510 mm

DRAGON 4/16
5–16 kW

711/465 mm

DRAGON 6 XL
750/377 mm

4–12 kW

750/450 mm

DRAGON 6 XXL
4–12 kW

750/600 mm

DRAGON 8 MINI
3–6 kW

300/400 mm

DRAGON 9
4–14 kW

DRAGON 8 SLIM
3–9 kW

419/511 mm

DRAGON 8R
3–11 kW

DRAGON 8
3–11 kW

419/511 mm

DRAGON 8 XXL
386/476 mm

4–13 kW

450/680 mm

DRAGON 9 XL
900/450 mm

4–14 kW

900/510 mm
R23
ealizacja
Studio Zduńskie Tomasz Chatkiewicz

OTWIERANE DO GÓRY

DRAGON

OPENING UPWARDS

WKŁADY
Z SZYBĄ PROSTĄ
INSERTS WITH STRAIGHT
GLASS DOOR
Wersja z drzwiami podnoszonymi
do góry świetnie sprawdzi się
w
nowoczesnych
wnętrzach.
Szeroki wybór kształtów szyby
i wielkości paleniska pozwoli na
idealne dopasowanie wkładu do
swoich potrzeb.
The most versatile type of inserts.
They work well both in classic
buildings and in very modern ones.
A wide selection of glass shapes
and firebox sizes will allow you
to perfectly adjust the insert to
your needs.

DRAGON 2 SLIM LIFT
3–6 kW

DRAGON 4/14 LIFT
4–14 kW

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

647/465 mm

711/467 mm

DRAGON 4/16 LIFT
5–16 kW

711/467 mm

DRAGON 2 LIFT
4–12 kW

647/465 mm

DRAGON 4/14 XL LIFT
4–14 kW

711/510 mm

DRAGON 4/16 XL LIFT
5–16 kW

711/510 mm

DRAGON 2 XL LIFT
4–12 kW

651/510 mm

DRAGON 6 LIFT
4–12 kW

750/377 mm

DRAGON 8 SLIM LIFT
3–9 kW

419/511 mm

DRAGON 9 LIFT
4–13 kW

900/450 mm

DRAGON 6 XL LIFT
4–12 kW

750/450 mm

DRAGON 8 LIFT
3–11 kW

419/511 mm

DRAGON 6 XXL LIFT
4–12 kW

750/600 mm

DRAGON 8 XXL LIFT
4–13 kW

450/680 mm

DRAGON 9 XL LIFT
4–13 kW

900/510 mm
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OTWIERANE DO BOKU

DRAGON

OPENING TO THE SIDE

WKŁADY
NAROŻNE
CORNER INSERTS
Nowoczesne
i
funkcjonalne
rozwiązanie,
które
przypadło
do gustu wielu miłośnikom
komminków. Wkłady dostępne
zarówno w wersji drzwi otwieranych
na bok jak i z systemem PowerLift.
Drzwi otwierają się w całości (duża
i mała szyba).
A modern and functional solution
appreciated by many fireplace
lovers. The inserts are available
both with side-opening doors as
well as with the PowerLift system.
The door can be fully opened (both
large and small panel).

DRAGON 2B SLIM
3–6 kW

DRAGON 4B SLIM
4–13 kW

MODEL
moc kW
power kW
26

wymiary fasady mm
facade dimensions mm

680/467/335 mm

760/465/419 mm

DRAGON 4B XL
5–16 kW

760/510/419 mm

DRAGON 2B
4–12 kW

DRAGON 2B XL
680/467/335 mm

DRAGON 4B
5–16 kW

680/467/335 mm

DRAGON 4B XL SLIM
760/465/419 mm

DRAGON 8B
3–11 kW

4–12 kW

4–13 kW

760/510/419 mm

DRAGON 8B XXL
450/510/450 mm

4–13 kW

450/680/450 mm

OTWIERANE DO GÓRY

DRAGON

OPENING UPWARDS

WKŁAD TRÓJSTRONNY
THREE-SIDED FIREPLACE INSERT
Ekskluzywny wkład zapewniający największą
wizję ognia widoczną z każdej części salonu.
Wkład dostępny tylko z szybą podnosząną
do góry – system PowerLift.
DRAGON 2B SLIM LIFT
3–6 kW

680/467/335 mm

DRAGON 4B SLIM LIFT
4–13 kW

760/469/419

DRAGON 4B XL LIFT
5–16 kW

760/510/419 mm

DRAGON 2B LIFT
4–13 kW

680/467/335 mm

DRAGON 4B XL SLIM LIFT
4–13 kW

760/510/419 mm

DRAGON 8B LIFT
3–11 kW

450/510/450 mm

DRAGON 2B XL LIFT
4–13 kW

680/467/335 mm

An elegant insert making the fire visible from
every part of the living room. The insert is only
available with a lifted door – PowerLift system.

DRAGON 4B LIFT
5–16 kW

760/465/419 mm

DRAGON 8B XXL LIFT
4–13 kW

450/680/450 mm

DRAGON 2C LIFT
4–12 kW

760/465/360 mm
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DRAGON

WKŁADY
PORTALOWE
PORTAL INSERTS
Wkłady
z
szybą
prostą
i
drzwiami
otwieranymi
do
boku. Skonstruowane z myślą
o
klasycznych
zabudowach
portalowych. Wkłady portalowe
charakteryzują
się
obniżoną
komorą spalania i dużą szybą.
Inserts with straight glass doors
opening to the side. Designed for
classic portal surrounds. Portal
inserts typically have a lower
combustion chamber and a large
opening.

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

OTWIERANE DO BOKU

DRAGON 2 PORTAL
4–12 kW

647/465 mm

DRAGON 4/16 PORTAL
5–16 kW

711/467 mm

OPENING TO THE SIDE

DRAGON 2 XL PORTAL
4–12 kW

651/510 mm

DRAGON 4/16 XL PORTAL
5–16 kW

711/510 mm

DRAGON 4/14 PORTAL
4–14 kW

711/467 mm

DRAGON 6 XL PORTAL
4–12 kW

750/450 mm

DRAGON 4/14 XL PORTAL
4–14 kW

711/510 mm

DRAGON 6 XXL PORTAL
4–12 kW

750/600 mm
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OTWIERANE DO BOKU

DRAGON

OPENING TO THE SIDE

WKŁADY
VIS-A-VIS
VIS-A-VIS INSERTS
Ta
nowoczesna
konstrukcja
znajduje zastosowanie w wielu
niestandardowych rozwiązaniach
nowoczesnych aranżacji wnętrz.
Drugie drzwi z szybą często
zastępowane są tak zwanymi
drzwiami serwisowymi. Służą one
do załadunku paliwa od strony
pomieszczenia gospodarczego.
Wszystkie modele występują w
wersji z drzwiami otwieranymi do
boku lub z systemem PowerLift.

DRAGON 2 DUO
4–12 kW

647/465 mm

DRAGON 4 DUO
5–16 kW

711/465 mm

DRAGON 6 XXL DUO
4–12 kW

750/600 mm

This modern design is used in
many non-standard solutions of
modern interior design. The second
glass door is often replaced by a
so-called service door. It is used to
load fuel from the side of the utility
room. All models are available with
side-opening doors or with the
PowerLift system.

DRAGON 8 DUO
3–11 kW

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

419/511 mm

DRAGON 8 XXL DUO
4–13 kW

450/680 mm

DRAGON 9 DUO
4–13 kW

900/450 mm

OTWIERANE DO GÓRY

DRAGON 2 DUO LIFT
4–12 kW

647/465 mm

DRAGON 8 DUO LIFT
3–11 kW

419/511 mm

OPENING UPWARDS

DRAGON 4 DUO LIFT
5–16 kW

711/465 mm

DRAGON 8 XXL DUO LIFT
4–13 kW

450/680 mm

DRAGON 6 XXL DUO LIFT
4–12 kW

750/600 mm

DRAGON 9 DUO LIFT
4–13 kW

900/450 mm

R31
ealizacja
Marek Wydrzyński
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NEMO
WKŁADY Z WYMIENNIKIEM WODNYM
INSERTS WITH A WATER HEAT EXCHANGER

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym to energooszczędne rozwiązanie odpowiednie dla
osób chcących zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Zastosowana w nich technologia wykorzystuje
ciepło z kominka do podgrzania wody na użytek instalacji cieplnej. Ponieważ wkłady te muszą
współpracować z innymi źródłami energii, decyzję o ich zakupie należy podjąć już na etapie
projektowania domu lub przed generalnym remontem.
Fireplace inserts with water jacket are an energy-saving solution suitable for those who want
to reduce heating costs. Heat from the fireplace is used to heat water for the heating system.
Since these inserts have to cooperate with other energy sources, the decision to purchase them
should be made already at the stage of designing a house or before a general renovation.
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NEMO

OTWIERANE DO BOKU

OPENING TO THE SIDE

WKŁADY
Z SZYBĄ PROSTĄ
INSERTS WITH STRAIGHT
GLASS DOOR
Modele z oznaczeniem TopEco
posiadają zdejmowany wymiennik
wodny. Modele Nemo 8 oraz
Nemo 8 Lift stanowią monolit –
płaszcz wodny zintegrowany jest
z komorą spalania.

NEMO 2 TOPECO
4–16 kW

647/465 mm

NEMO 2 XL TOPECO
4–16 kW

647/465 mm

NEMO 4/20 TOPECO
4–20 kW

711/467 mm

Models with a TopEco label are
equipped with a removable water
exchanger. Nemo 8 and Nemo 8
Lift models are monolithic – the
water jacket is integrated with the
combustion chamber.
NEMO 4/24 TOPECO
5–21 kW

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

711/467 mm

NEMO 8
3–12 kW

NEMO 6 TOPECO
4–18 kW

750/377 mm

NEMO 9 TOPECO
419/511 mm

5–20 kW

900/450 mm

NEMO 6 XL TOPECO
4–18 kW

750/450 mm

OTWIERANE DO GÓRY

NEMO 2 TOPECO LIFT
4–16 kW

647/465 mm

NEMO 4/24 TOPECO LIFT
5–21 kW

711/467 mm

NEMO 8 LIFT
3–12 kW

OPENING UPWARDS

NEMO 2 XL TOPECO LIFT
4–16 kW

647/465 mm

NEMO 6 TOPECO LIFT
4–18 kW

750/377 mm

NEMO 4/20 TOPECO LIFT
4–20 kW

711/467 mm

NEMO 6 XL TOPECO LIFT
4–18 kW

750/450 mm

NEMO 9 TOPECO LIFT
419/511 mm

5–20 kW

900/450 mm
R35
ealizacja
MADAR Kominki

NEMO

WKŁADY
NAROŻNE
CORNER INSERTS
Wkłady z tej serii w doskonały
sposób łączą cechy funkcjonalności
właściwe dla urządzeń wodnych
z piękną formą i dużą wizją ognia,
które z reguły spotykane są we
wkładach konwekcyjnych.
This series of inserts perfectly
combines the functional features
of water devices with great view
of fire and beautiful design usually
found in convection inserts.

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm
Realizacja
Kominki CAMINO

OTWIERANE DO BOKU

NEMO 2B TOPECO
4–15 kW

680/467/335 mm

NEMO 4B/20 TOPECO
5–20 kW

760/469/419 mm

NEMO 8B
3–12 kW

OPENING TO THE SIDE

NEMO 2B XL TOPECO
4–15 kW

680/467/335 mm

NEMO 4B/24 TOPECO
5–22 kW

760/469/419 mm

OTWIERANE DO GÓRY

NEMO 2B TOPECO LIFT
4–15 kW

680/467/335 mm

NEMO 4B/20 TOPECO LIFT
5–20 kW

760/469/419 mm

OPENING UPWARDS

NEMO 2B XL TOPECO LIFT
4–15 kW

680/467/335 mm

NEMO 4B/24 TOPECO LIFT
5–22 kW

760/469/419 mm

NEMO 8B LIFT
450/510/450 mm

3–12 kW

450/510/450 mm
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NEMO

OTWIERANE DO BOKU

OPENING TO THE SIDE

WKŁADY
VIS-A-VIS
VIS-A-VIS INSERTS
Modele dla osób ceniących
niestandardowe
rozwiązania.
Połączenie
funkcjonalności
kominka wodnego z najbardziej
wyszukaną
formą
kominka
dekoracyjnego.

NEMO 2 DUO
4–16 kW

NEMO 4 DUO
647/465 mm

5–21 kW

711/465 mm

NEMO 9 DUO
5–21 kW

711/465 mm

Models for those who appreciate
unconventional
solutions.
Combining the functionality of
a water fireplace with the most
sophisticated design of a decorative
fireplace.

OTWIERANE DO GÓRY

MODEL
moc kW
power kW
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wymiary fasady mm
facade dimensions mm

NEMO 2 DUO LIFT
4–16 kW

647/465 mm

OPENING UPWARDS

NEMO 4 DUO LIFT
5–21 kW

711/465 mm

NEMO 9 DUO LIFT
5–21 kW

711/465 mm
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KONFIGURACJE
WKŁADÓW KOMINKOWYCH
CONFIGURATIONS
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CERAMIKA

CERAMICS

SZYBY

REFRABOX

PROSTA STRAIGHT

W2 Refrabox

S1

klasyczna
classic

KLAMKI

GLASS

S2

CLASSIC

z nadrukiem
with print

K1 czarna
black

x2

x2

HANDLES

K2 srebrna
silver

x3

CERABOX
S3

W4 jasny
light

W5 grafitowy

(barwiony w masie)
graphite
(colored in mass)

podwójna,
z nadrukiem
double,
with print

S4

podwójna,
klasyczna
double,
classic

S11 potrójna, z

nadrukiem
triple, with
print

NAROŻNA CORNER
K5 czarno-srebrna
black-silver

x2

SZAMOT CHAMOTTE

DESIGN

S1

klasyczna,
łączona
classic,
combined

S2 z nadrukiem,
łączona
with print,
combined

K7 czarna
black

S3 podwójna, łączona,
z nadrukiem
double, with print,
combined

LIFT

x2

W1 naturalny
natural

W3 czarny (malowany)
black (painted)

S5 klasyczna,
gięta
classic,
bent

S6 z nadrukiem,
gięta
with print,
bent

S7 podwójna, gięta
z nadrukiem,
double, with
print, bent

K1 czarna
black

K2 srebrna
silver
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BLENDY

FRAMES

LICUJĄCA BEZ ZAGŁĘBIENIA WITHOUT RECESS

DO ZAGŁĘBIENIA TO RECESS
umożliwia montaż dolnej kratki typu luft w dowolnym miejscu pod fasadą kominka
enables the assembly of a lower luft grille anywhere under the fireplace facade
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R15

RZ 15

R30

RZ30

RZ45

DO WKŁADÓW Z SYSTEMEM POWERLIFT

BLENDY GRANITOWE CZARNE

FOR INSERTS WITH THE POWERLIFT SYSTEM

BLACK GRANITE FRAMES
Grubość blendy: 30 mm
Zagłębienie wkładu: 90 mm
Wymiary wewnętrzne blendy: wymiar fasady wkładu
+ 3 mm dół i boki, 7 mm góra
Frame thickness 30 mm
Insert recess: 90 mm
External dimensions of the frame - insert facade
+ 3 mm bottom and sides, 7 mm top

RL05

RL15

RL 30
Realizacja
F.H. Strzelko

UNICO FUSION
MODUŁOWE OBUDOWY
BETONOWE
CONCRETE MODULE FIREPLACE SURROUNDS

Modułowa zabudowa z betonu akumulacyjnego dedykowana
do większości modeli Dragon i Nemo. Przemyślane połączenie
wkładów kominkowych Unico z betonem akumulacyjnym jest
idealnym rozwiązaniem dla współcześnie budowanych domów
energooszczędnych.
Heat accumulation concrete module surround suited for most
Dragon and Nemo models. The clever combination of the Unico
fireplace inserts with heat accumulating concrete is the ideal
solution for today’s low-energy houses.
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Stalowa pokrywa
Steel top cover
Płyty betonowe
Concrete slabs

Elementy łączące płyty
i obudowę ze ścianą
(bez kotw do ściany)
Elements connecting panels
and the casing to the wall
(without wall anchors)

Blenda ozdobna
do drzwiczek wkładu
Fireplace window
frame

Nóżki regulujące i poziomujące
Adjusting and leveling legs

Cokół osłaniający nóżki
Plinth covering legs

Możliwość rozbudowy do 7 modułów
Expandable up to 7 modules

Fusion D6XL/5
+ moduły termoakumulacyjne 5 sztuk
+ komplet zawiesi termoakumulacyjnych
Fusion D6XL/5
+ 5 pieces of accumulation modules
+ set of suspended accumulation modules
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MODEL
model

WYMIARY SZ/W/G [mm]
dimensions W/H/D [mm]
STANDARD

LIFT

Fusion D2/5

860 / 1960 / 570

950 / 1960 / 570

Fusion D2B/5

860 / 1960 / 570

860 / 1960 / 570

Fusion D4/5

950 / 1960 / 570

950 / 1960 / 570

Fusion D4BS/5

950 / 1960 / 570

950 / 1960 / 570

Fusion D6XL/5

950 / 1950 / 570

1100 / 1950 / 570

Fusion D8S/5

740 / 2001 / 570

Fusion D8/5

740 / 2001 / 610

Fusion D8B/5

740 / 2001 / 570

Fusion D8XXL/5

740 / 2180 / 610

Fusion D8BXXL/5

740 / 2180 / 570
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5 MODULES / 3 WALLS

740 / 2001 / 610

NEMO
Fusion N2/5

950 / 1960 / 610

950 / 1960 / 610

Fusion N2B/5

950 / 1960 / 610

950 / 1960 / 610

Fusion N4/5

1100 / 1960 / 730

1100 / 1960 / 730

Fusion N4BS/5

1100 / 1960 / 730

1100 / 1960 / 730

Fusion N4B/5

1100 / 1960 / 730

1100 / 1960 / 730

Fusion N6XL/5

1100 / 1950 / 610

1100 / 1950 / 610

Fusion C D2B/5

860 / 1960 / 570

860 / 1960 / 570

Fusion C D4BS/5

950 / 1960 / 570

950 / 1960 / 570

Fusion C 8B/5

740 / 2001 / 570

740 / 2001 / 610

Fusion C 8BXXL/5

740 / 2180 / 570

–

Fusion N2B/5

950 / 1960 / 610

950 / 1960 / 610

Fusion N4BS/5

1100 / 1960 / 730

1100 / 1960 / 730

Fusion N4B/5

1100 / 1960 / 730

1100 / 1960 / 730

DRAGON

5 MODULES / 2 WALLS

5 MODUŁÓW / 2 ŚCIANY

5 MODUŁÓW / 3 ŚCIANY

DRAGON

NEMO
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PIECYKI

WOLNOSTOJĄCE
FREE-STANDING STOVES
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ZAPROJEKTOWANE PRZEZ
DESIGNED BY

CALM DESIGN
Estetyka i funkcjonalność kolekcji Simply Unique oraz Modular
jest efektem współpracy zespołu Unico wraz ze studiem
projektowym CALM DESIGN i AnKa Sanetra.
Projektanci
zaproponowali
ponadczasowy
design
monolitycznej formy z subtelnym promieniem. Solidna, stalowa
obudowa została uszlachetniona naturalnymi materiałami jak
kamień, ceramika czy naturalne drewno.
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.
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The aesthetics and functionality of the Simply Unique and
Modular collections is the result of cooperation between the
Unico team, the CALM DESIGN studio, and AnKa Sanetra
interior designer.
The designers have proposed a timeless design of a monolithic
form with a subtle curve. The solid steel body has been refined
with natural materials such as stone, ceramic or natural wood.
Thanks to our insight and understanding of user needs, we
have taken care of every detail - both visually and functionally.
A particularly important aspect was limiting the heating of the
body, which increases safety of use. The design of the Simply
Unique Timo and Luna models fits perfectly into various types
of interiors.
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KOLEKCJA SIMPLY UNIQUE
THE SIMPLY UNIQUE COLLECTION

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 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.

Simply Unique free-standing stoves are a solution for people who value interesting design,
comfort and safety. The idea was to combine the advantages of a built-in fireplace with the
lightness of form and functionality of a free-standing stove. That’s why, they feature the
long-used and reliable Unico Dragon 8 Slim insert.
The unique design and technologies used are the result of an incredibly fruitful cooperation
with our designers. We have designed a customisable selection of Timo and Luna models.
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SERIA

LUNA
THE LUNA SERIES
To front z dekoracyjnymi kaflami
ceramicznymi absorbującymi ciepło
i minimalistyczną pokrywą górną.
Piecyki Luna dostępne są w kolorze
czarnym lub białym, w wersji ze
stalowymi lub drewnianymi nogami.

The front includes decorative ceramic
tiles and a minimalist top cover.
Luna stoves are available in black
or white, with steel or wooden legs.
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LUNA STEEL WHITE

LUNA STEEL BLACK

LUNA WOOD WHITE

LUNA WOOD BLACK

SERIA

TIMO
THE TIMO SERIES
To minimalistyczny front i naturalne,
dekoracyjne kamienie w górnej części
piecyka, które absorbują ciepo. Piecyki
Timo dostępne są w kolorze czarnym
lub białym, w wersji ze stalowymi lub
drewnianymi nogami.

It features a minimalist front and
natural decorative stones in the upper
part of the stove that absorb heat.
TIMO stoves are available in black
or white, with steel or wooden legs.

TIMO STEEL WHITE

TIMO STEEL BLACK

TIMO WOOD WHITE

TIMO WOOD BLACK
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SIMPLY UNIQUE

PROSTY I UNIKALNY
UNIQUE AND SIMPLE
Monolityczna forma z subtelnym
promieniem, pozbawiona zbędnych
elementów.
Monolithic form with a subtle curve,
free from unnecessary elements .

ORZECH AMERYKAŃSKI
AMERICAN WALNUT
Obie serie piecyka posiadają warianty
wykończone naturalnym drewnem o
pięknej barwie i usłojeniu.
Both stove series are finished in natural
wood with beautiful colour and grain
patterns
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TECHNOLOGIA

TECHNOLOGY

PODWÓJNA OBUDOWA

CZYSTA SZYBA

DOUBLE-LAYER BODY

CLEAN GLASS

Kominek wolnostojący Simply Unique posiada system
podwójnej obudowy, która chroni ją przed nadmiernym
nagrzewaniem. Dzięki temu jest ona bezpieczna dla dzieci
i czworonogów.

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

The Simply Unique free-standing fireplace has a doublelayered body system to protect it from excessive heat.
This makes it safe for children and pets.

The fireplace is equipped with an originally designed air
circulation system. Clean air flows through the openings
above the door, creating natural air passages that protect the
glass from combustion deposits.

OGRZEWANIE KONWEKCYJNE

PARAMETRY KOMINKA

CONVECTION HEATING

STOVE PARAMETERS

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

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

Simply Unique is a series of convection stoves. Cold air is taken
from the bottom of the stove, heated in the insert and then
emitted through its perforated cover.

The heart of the Simply Unique free-standing stove is the
Unico Dragon 8 Slim insert. This results in heating performance
equivalent to that of a built-in fireplace.
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DOLOT POWIETRZA

AIR INTAKE

WYLOT SPALIN

FLUE GAS EXHAUST

BEZ PODŁĄCZENIA

PODŁĄCZENIE OD GÓRY

NO CONNECTION

TOP CONNECTION

Piecyk
może
pobierać
powietrze
z pomieszczenia. Wtedy nie są potrzebne
dodatkowe akcesoria.

Podłączenie od góry piecyka do ściany lub do sufitu.
Connection from the top of the stove to the wall or ceiling.

The stove can draw air from the room. In that
case no additional accessories are needed

PODŁĄCZENIE DOLNE
BOTTOM CONNECTION
W tej opcji rurę można zasłonić specjalnie
zaprojektowaną osłoną.
In this version, the pipe can be hidden inside
a specially designed cover.

PODŁĄCZENIE TYLNE
BACK CONNECTION

PODŁĄCZENIE TYLNE
BACK CONNECTION
Podłączenie
do
dolotu
powietrza
zainstalowanego w ścianie pozwala
zachować prześwit pod piecykiem.
Connection to an air vent installed in the wall
allows to maintain the clearance between
the stove legs.
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Od tylnej ścianki piecyka do ściany.
From the back of the stove to the wall.

BOX

SIMPLY UNIQUE
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.
Wood boxes perfectly complement the free-standing
stoves of the Simply Unique collection. They have a
compartment for storing wood and a cupboard with a
door for storing accessories.
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DANE TECHNICZNE
TECHNICAL PARAMETERS

Moc cieplna
Heating power

3–9 kW

Sprawność
Efficiency

75,0%

Masa
Mass

max 205 kg

Temperatura spalin przy mocy nominalnej
Flue gas temperature at rated power
Średnie zużycie paliwa
Average fuel consumption
1390

1390

460

560

460

Wymiary zewnętrzne szyby (szer. /wys.)
External dimensions of the glass (width/height)

460
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Ø98

Ø181

2,7 kg/h

383/474 mm

Średnica wewnętrzna czopucha
Inner diameter of the flue

181 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza
Outer diameter of the air connection pipe

98 mm

Maksymalna długość polan
Maximum log length

260 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną
Possible to install in mechanically ventilated
buildings

Tak

Konfiguracja
Configuration

Tak
Yes

Paliwo
Fuel
265

270°C

Yes

drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny
wood below 20% humidity, wood briquettes
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KOLEKCJA MODULAR
THE MODULAR COLLECTION

Kolekcja Modular to system piecyków wolnostojących z możliwością konfiguracji
paneli bocznych oraz rozszerzenia o dodatkowe moduły jak szafka czy pojemniki na
drewno. Dodatkową wartością Kolekcji Modular jest zastosowanie odpowiedniego
systemu chłodzenia. Dzięki temu obudowa kominka nie nagrzewa się, co
zmniejsza ryzyko poparzenia się.
The Modular collection is a system of free-standing stoves with adjustable sides
and top cover and possibility of adding modules such as a cabinet or a wood
container. An additional advantage of the Modular Collection is the proper cooling
system. This ensures that the fireplace body does not heat up, reducing the risk
of burns.
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MODULAR

KONFIGURACJA
PANELI BOCZNYCH

PROSTO I
MINIMALISTYCZNIE

DODATKOWE
MODUŁY

ORZECH
AMERYKAŃSKI

CONFIGURATION OF SIDE
PANELS

SIMPLICITY AND
MINIMALISM

ADDITIONAL MODULES

AMERICAN WALNUT WOOD

Części boczne można
skonfigurować i dostosować
jako perforowaną powierzchnię.

Monolityczny kształt
o subtelnym promieniu,
bez zbędnych dodatkowych
elementów.

W kolekcji dostępne są
trzy różne moduły do 
przechowywania drewna
oraz akcesoriów.

Naturalne drewno o pięknym
kolorze i usłojeniu uszlachetnia
piec i dodaje elegancji.

The side parts can be
configured and customized
as a perforated surface.
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A monolithic shape with
a subtle curve, without
unnecessary additional
elements.

The collection offers three
different modules for storage

The natural wood with a
beautiful colour and grain
pattern makes the stove look

of wood and accessories.

more elegant.
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DANE TECHNICZNE
TECHNICAL PARAMETERS

Moc cieplna
Heating power

4–13,7 kW

Sprawność
Efficiency

79,9%

Masa
Mass

max 205 kg

Temperatura spalin przy mocy nominalnej
Flue gas temperature at rated power
Średnie zużycie paliwa
Average fuel consumption
Wymiary zewnętrzne szyby (szer. /wys.)
External dimensions of the glass (width/height)

3,7 kg/h
414/643 mm

Średnica wewnętrzna czopucha
Inner diameter of the flue

181 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza
Outer diameter of the air connection pipe

98 mm

Maksymalna długość polan
Maximum log length

360 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną
Possible to install in mechanically ventilated
buildings

Tak

Konfiguracja
Configuration

Tak
Yes

Paliwo
Fuel
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262°C

Yes

drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny
wood below 20% humidity, wood briquettes

DODATKOWE
MODUŁY
ADDITIONAL MODULES
1552
250

250
500

500

500

582

543
67

AKUMULACJA
ACCUMULATION
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Realizacja
MADAR Kominki

MATERIAŁY AKUMULACYJNE
ACCUMULATION MATERIALS
Zastosowanie modułów akumulacyjnych pozwala zwiększyć moc
akumulacyjną kominka i przekazywać ciepło w postaci subtelnego
promieniowania termicznego. Ten rodzaj ciepła jest zbliżony
do promieniowania słonecznego – naturalnej i najzdrowszej formy
ogrzewania.
Oferujemy moduły w formie nadstaw i zawiesi akumulacyjnych, które
możemy stosować razem lub osobno, a ich ilość możemy dostosować do
indywidualnych pootrzeb.
The use of accumulation modules increases the accumulation power of
the fireplace and transfers heat in the form of subtle thermal radiation.
This type of heat is similar to solar radiation – the natural and healthiest
form of heat.

ZAWIESIA
SUSPENDED MODULES

We offer heat accumulation modules such as extensions and suspended
modules, which can be used together or separately with their number
adapted to individual needs.

NADSTAWY
EXTENSIONS
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AKUMULACJA KANAŁOWA NOWEJ GENERACJI
A NEW GENERATION OF DUCT HEAT ACCUMULATION
Akumulacja kanałowa AKU-BOX i EASY w porównaniu do zawieszanych
modułów akumulacyjnych pozwala dłużej akumulować ciepło
oraz emituje więcej zdrowego promieniowania cieplnego. Gorące
spaliny nagrzewają kanały wymiennika akumulacyjnego AKU-BOX
bezpośrednio nałożonego na wkład lub EASY umieszczanego obok.
Duża masa akumulacyjna potrafi akumulować ciepło pochodzące
ze spalin poprawiając sprawność całego systemu. Magazynowane
ciepło powoli uwalnia się na obudowę kominka, a następnie do
pomieszczenia. Korzyścią jest możliwość dużo rzadszego dokładania
drewna przy efekcie zdrowego i przyjemnego ciepła.

EASY
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EASY

The AKU-BOX and EASY duct heat accumulation compared with
suspended accumulation modules allows to longer accumulate heat
and emits bigger amounts of healthy heat radiation. The hot flue
gas heats up the channels of the AKU-BOX accumulation exchanger
placed directly on the insert or of the EASY exchanger placed next to
it. The large accumulation mass can accumulate the heat from the
flue gases, improving the efficiency of the entire system. The stored
heat is slowly released onto the fireplace surround and then into the
room. The advantage is that wood can be added much less frequently
with a healthy and pleasant heating effect.

AKU-BOX

PORÓWNANIE PRZEBIEGU MOCY W CZASIE DLA TRZECH WKŁADÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ WYPOSAŻENIEM
AKUMULACYJNYM
COMPARISON OF THE POWER TIME COURSE FOR THREE INSERTS WITH DIFFERENT ACCUMULATION EQUIPMENT

Moc [kW]

1 - wkład bez akumulacji
insert without accumulation

Power [kW]

2 – wkład z modułami i zawiesiami
insert with suspended accumulation modules

1

3 – wkład z AKU BOX
insert with AKU BOX

2
10

3

orientacyjna granica przegrzania
approximate overheating threshold

5

Czas [h]
Time [h]
0
1

2

3

4
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AUTOMATYKA
AUTOMATICS
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REGULACJA

UNICO INTEGRA

PÓŁAUTOMATYCZNA

REGULACJA AUTOMATYCZNA

SEMI-AUTOMATIC CONTROL

UNICO INTEGRA – FULL AUTOMATIC CONTROL

Sterowanie realizowane jest za pomocą
jednodrożnej przepustnicy powietrza na podstawie
temperatury spalin i informacji o fazie spalania:
rozpalanie, dołożenie opału, przegarnięcie opału
– informacja z czujnika drzwiczek (opcja) lub
manualnie przyciskiem na sterowniku.

Sterowanie realizowane jest za pomocą dwudrożnej przepustnicy powietrza na
podstawie temperatury spalin i informacji o fazie spalania (rozpalanie, dołożenie
opału, przegarnięcie opału – informacja z czujnika drzwiczek (opcja) lub manualnie
przyciskiem na sterowniku). Dwudrożna przepustnica automatycznie reguluje
wszystkie rodzaje powietrza tj. pierwotne (rozpalające), kurtynowe, wtórne (dopalające).
Wykonuje kontrolowane przedmuchy powietrza wtórnego (dopalającego). Nie ma
potrzeby manualnego przesuwania cięgła regulacji powietrza.

Control by means of a one-way air damper on
the basis of the temperature of the flue gases
and information about the combustion phase:
firing-up, adding fuel, poking the fuel- obtaining
information from the door sensor (option) or
manually with the controller button.

Panel sterujący RT08G Black
Control Panel RT08G Black

Control by means of a two-way air damper based on the temperature of flue gases
and information about the combustion phase (firing-up, fuel loading, fuel poking
– obtaining information from the door sensor (optional) or manually by pressing
a button on the controller). The damper automatically regulates all types of air, i.e.
primary air (firing-up), curtain air, secondary air (afterburning). There is no need to
move the air control rod manually.

Panel sterujący RT08G White
Control Panel RT08G Black
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DRZWI PIECOWE
STOVE DOORS

Drzwi piecowe to rozwiązanie dla kominkarzy i zdunów
budujących palenisko od podstaw. Konstrukcja drzwi
przystosowana jest do wysokich temperatur, dlatego sprawdzą
się w ciepłych zabudowach, kaflach i piecach akumulacyjnych.
•
•
•
•
•

Dolot powietrza z zewnątrz,
regulacja powietrza do spalania,
kołnierz montażowy,
możliwość montażu drugiej szyby,
Drzwi na zamówienie w dowolnym wymiarze.

Stove doors are a solution for fireplace makers and stove fitters
a fireplace from the ground up. The door structure is adapted
to high temperatures, so it will work well in warm surrounds, tile
surrounds, and accumulation stoves.
•
•
•
•
•
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Air intake from outside
Combustion air control
Installation collar
Possibility of installing a second panel of glass
Doors available on request in any size
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Unirol Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2a
58-211 Uciechów
Polska

+48 74 831 00 50
+48 74 832 46 90
unico@unico-kominki.pl

www.unico-kominki.com

