
KOMINKI HYBRYDOWE  
NA PELLET I DREWNO

www.iwonapellets.pl



Srebrna nagroda targów
BOIS ENERGIE w Grenoble 2018 r. 

Złoty medal targów  
BUDMA/KOMINKI 

w Poznaniu 2016 r. oraz 2017 r.
 - wybór konsumentów.

Złoty Płomień, 
produkt roku 2014, nagroda magazynu 

 Świat Kominków.

 Nominacja do głównej nagrody Produkt 
Roku 2016, nagroda magazynu 

 Świat Kominków.

 Zielony Płomień 2015 r.,
 nagroda magazynu  

Świat Kominków. 

Rok 2018: Certyfikat ECODESIGN/EKOPROJEKT, uprawniający  
do pozyskania wszelkich dofinansowań na zakup i montaż wszystkich 
kominków hybrydowych IWONA PELLETS na terenie całej Europy. 

Wszystkie kominki posiadają wysoką klasę energetyczną A+
- po lewej przykładowa etykieta dla kominka LOUIS AIR.

 Złoty medal targów  
INTERBUD w Łodzi 2017 r.
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NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA



Szanowni Państwo,

od 2011 roku pod marką IWONA PELLETS rozpoczęliśmy produkcję oraz sprzedaż kominków nowej generacji, jakimi są automatyczne wkłady 

kominkowe na pellet, w których można spalać również drewno lub brykiet.

Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcji nasze wkłady spełniają najwyższe europejskie wymagania, m.in. ECODESIGN oraz posiadają 

znak CE. Dostarczamy wkłady do większości krajów w Europie.

FELIX AIR

FELIX LONG AIR

ALEX AIR

LOUIS AIR

LOUIS PANORAMA AIR

LOUIS CORNER LEFT AIR

LOUIS CORNER RIGHT AIR

LOUIS GRAND AIR

FELIX AQUA

FELIX LONG AQUA

ALEX AQUA

LOUIS AQUA

LOUIS PANORAMA AQUA
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KOMINKI AIR KOMINKI AQUA

Siedziba grupy IWONA: Rąbień AB, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Projekty produkowanych przez naszą 
firmę urządzeń powstają w technologii 

3D CAD SolidWorks

Produkty spełniają wymagania dyrektyw 
tzw. „Nowego Podejścia” 

 Unii Europejskiej (UE).

Kominek z certyfikatem ECODESIGN - EKOPROJEKT
Uprawniający do pozyskania dofinansowania na zakup.
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LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg

LOUIS AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg

FELIX LONG AIR
10 kW  |  do 150 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

ALEX AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

FELIX AIR
10 kW  |  do 150 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

LOUIS GRAND AIR
10 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg

KOMINKI AIR
Automatyczne powietrzne wkłady kominkowe z możliwością dystrybucji gorącego powietrza 

 poprzez turbinę DGP do kilku pomieszczeń. 
Służą jako 

jedyne 

 i główne źródło 

ogrzewania
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FELIX LONG AQUA 
13 kW  | do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

ALEX AQUA
13 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

LOUIS AQUA
15 kW  |  do 200 m2

Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW  |  do 200 m2

Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg

FELIX AQUA
13 kW  |  do 170 m2

Zbiornik na pellet: 30 kg

Wszystkie kominki wyposażone 
są w oryginalne niemieckie  

szyby kominkowe.

Projekty produkowanych przez 
naszą firmę urządzeń powstają 

w technologii 
 3D CAD SolidWorks.

Polecamy do domów 
z rekuperacją.

Kominek z certyfikatem  
ECODESIGN - EKOPROJEKT,
uprawniający do pozyskania
dofinansowania na zakup.

KOMINKI AIR KOMINKI AQUA
Automatyczne wkłady kominkowe z płaszczem wodnym do ogrzewania centralnego  

oraz ciepłej wody użytkowej. 
Służą jako 

jedyne 

 i główne źródło 

ogrzewania
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PELLET BRYKIET DREWNO

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 
PALENISKA

Jako pierwsi zastosowaliśmy w naszych kominkach 
opatentowany przez nas mechanizm czyszczenia paleniska, 
pozwalający na ograniczenie otwierania drzwi w kominku 
do 1 razu w miesiącu. Palenisko jest stale utrzymywane w 
czystości, automatycznie czyszcząc się co określony czas.

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE  
I WYGASZANIE

Zarówno pellet, jak i drewno rozpala się automatycznie 
w ciągu 5 minut. Inteligentny sterownik sprawia, że po 
przekroczeniu zadanej temperatury pomieszczenia płomień 
wygasi się, natomiast po jej obniżeniu automatycznie rozpali 
się ponownie.

ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA

Jako nieliczne na rynku kominki, IWONA PELLETS posiadają 
zamkniętą komorę spalania. Dzięki temu mogą być stosowane 
w budynkach, w których zainstalowana jest rekuperacja 
powietrza. Kominki IWONAPELLETS 100% powietrza 
potrzebnego do spalania pobierają z zewnątrz budynku.
 
Większość kominków dostępnych na rynku posiada dolot 
powietrza z zewnątrz budynku, natomiast nie posiada 
zamkniętej komory spalania. W takim wypadku większość 
powietrza do spalania i tak pobierana jest z pomieszczenia.

AUTOMATYCZNA PRZEPUSTNICA  
DOLOTU POWIETRZA DO SPALANIA

Koniec z ręcznym sterowaniem procesu spalania w Twoim 
kominku! Kominek w standardowym wyposażeniu posiada 
automatyczną przepustnicę dolotu powietrza do spalania, 
pozwalając na automatyczną regulację procesu spalania 
drewna.

AKTYWNY SYSTEM CZYSTYCH SZYB

Przy współpracy z zamkniętą komorą spalania kominki 
zostały wyposażone w specjalne kanały gorącego powietrza 
tworzącego unikalną kurtynę powietrzną przy szybach, 
chroniąc je przed zabrudzeniem. Szyby w kominkach są 
czyste przez wiele dni.

WBUDOWANY TERMOSTAT 
POKOJOWY

Kominek w standardzie wyposażony jest w czujnik temperatury 
pokojowej oraz cała praca kominka skupia się na utrzymywaniu 
żądanej temperatury w pomieszczeniu. Sterownik może 
zostać wyposażony w dodatkowy czujnik temperatury, który 
można umieścić w dowolnym miejscu.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Kominek w standardzie wyposażony jest 
w programator tygodniowy, który służy do 
zaprogramowania dowolnej temperatury 
na dowolną godzinę na dowolny dzień 
tygodnia.

AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE  
Z PELLETU NA DREWNO

Kominki posiadają rewelacyjną funkcję automatycznego 
przełączenia na pellet po wypaleniu drewna.

AUTOMATYCZNA MODULACJA MOCY 
FUZZY LOGIC 3 GENERACJI

Kominki posiadają automatyczną modulację mocy. Oznacza 
to, że gdy pomieszczenie jest dogrzane, wówczas moc 
kominka zmniejsza się tak, aby optymalnie tę temperaturę 
utrzymywać.

SPRAWNOŚĆ POWYŻEJ 90%

Wszystkie nasze kominki mają sprawność powyżej 
90%, oznacza to, że są bardzo ekonomiczne  
i zużywają mało pelletu oraz drewna. 

DZIAŁA BEZ ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania w kominkach AIR można palić 
drewnem w tradycyjny sposób.

AUTO

ZALETY KOMINKÓW IWONAPELLETS

STOSOWANE PALIWA:

˚C +

90%
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System CONNECT-WiFi Sterowanie przez internet:

Systemy ograniczające oddawanie ciepła przez szybę:

Maskownica / Blenda
Wykończenie dookoła drzwi 

kominka

Grill ochronny szyby

Akcesoria:

2x

TwinGLASS
Podwójna szyba

3x

TripleGLASS
Potrójna szyba

OPCJE DODATKOWE
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FELIX AIR 

6-10 kW
Powierzchnia 
ogrzewanego  
budynku: do 150 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FA0130

Zakres mocy:

Zbiornik  
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 2 tygodnie

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+FA01

Grill
nr kat.: GRIL+FA01

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Wymiary:Opcje wyposażenia:

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-13 kW

FELIX AQUA

Zakres mocy:

Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FQ0130

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+FQ01

Grill
nr kat.: GRIL+FQ01

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia:

Zbiornik 
w standardzie: 30 kg  
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 2 tygodnie

Wbudowana wężownica 
schładzająca

nr kat.: FQ02 nr kat.: FQ03

2x

TwinGLASS
Podwójna szyba

3x

TripleGLASS
Potrójna szyba

Wymiary:

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno
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Zbiornik 
w standardzie: 30 kg 
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 2 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 150 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+FLA01

Grill
nr kat.: GRIL+FLA01

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia: Wymiary:

FELIX LONG AIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FLA0130

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-13 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Zbiornik 
w standardzie: 30 kg 
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 2 tygodnie

Wbudowana wężownica 
schładzająca

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+FLQ01

Grill
nr kat.: GRIL+FLQ01

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

nr kat.: FLQ02 nr kat.: FLQ03

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia:

2x

TwinGLASS
Podwójna szyba

3x

TripleGLASS
Potrójna szyba

FELIX LONG AQUA
Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FLQ0130

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Wymiary:

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno
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Zbiornik 
w standardzie: 30 kg  
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu 
raz na 3 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od 
izolacji termicznej 
budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

ALEX AIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: AA0230

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+AA02

Grill
nr kat.: GRIL+AA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia: Wymiary:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-13 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Wbudowana wężownica 
schładzająca

Zbiornik  
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 3 tygodnie

ALEX AQUA
Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: AQ0230

Potrójna szyba
nr kat.: AQ03

3x
Triple

GLASS

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+AQ02

Grill
nr kat.: GRIL+AQ02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Wymiary:

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno
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Zbiornik: 45 kg 
lub 30 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu  
raz na 4 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od 
izolacji termicznej 
budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

LOUIS AIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LA0245

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LA02

Grill
nr kat.: GRIL+LA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia: Wymiary:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Pomniejszony 
zbiornik na pellet: 
30 kg
nr kat.: LA0230

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-15 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 200 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Zbiornik: 45 kg 
lub 30 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 4 tygodnie

Wbudowana wężownica 
schładzająca

LOUIS AQUA
Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LQ0245

Potrójna szyba
nr kat.: LQ03

3x
Triple

GLASS

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LQ02

Grill
nr kat.: GRIL+LQ02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Pomniejszony 
zbiornik na pellet: 
30 kg
nr kat.: LQ0230

Wymiary:

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno
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Zbiornik: 45 kg 
lub 30 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu 
 raz na 4 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od 
izolacji termicznej 
budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

LOUIS PANORAMA AIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LPA0245

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LPA02

Grill
nr kat.: GRIL+LPA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Opcje wyposażenia: Wymiary:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Pomniejszony  
zbiornik  
na pellet: 30 kg
nr kat.: LPA0230

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-15 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 200 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Zbiornik: 45 kg
lub 30 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne usuwanie 
popiołu raz na 4 tygodnie

Wbudowana wężownica 
schładzająca

LOUIS PANORAMA AQUA
Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LPQ0245

Potrójna szyba
nr kat.: LPQ03

3x
Triple

GLASS

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LPQ02

Grill
nr kat.: GRIL+LPQ02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Wymiary: Opcje wyposażenia:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Pomniejszony 
zbiornik  
na pellet: 30 kg
nr kat.: LPQ230

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno
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LOUIS CORNER LEFTAIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LCLA0230

Opcje wyposażenia: Wymiary:

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LCLA02

Grill
nr kat.: GRIL+LCLA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Powiększony 
zbiornik  
na pellet: 45 kg
nr kat.: LCLA0245

Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu raz  
na 4 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LCRA02

Grill
nr kat.: GRIL+LCRA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Powiększony 
zbiornik  
na pellet: 45 kg
nr kat.: LCRA0245

LOUIS CORNER RIGHT AIR
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LCRA0230

Opcje wyposażenia:Wymiary:

Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu raz  
na 4 tygodnie

6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od 
izolacji termicznej 
budynku

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania
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6-10 kW
Zakres mocy:

Powierzchnia 
ogrzewanego 
budynku: do 170 m2

w zależności od izolacji 
termicznej budynku

LOUIS GRAND AIR 
Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LGA0230

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LGA02

Grill
nr kat.: GRIL+LGA02

System 
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

System transportu 
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Wymiary:Opcje wyposażenia:

Powiększony  
zbiornik na pellet: 
100 kg - nr kat.: T100
200 kg  - nr kat.: T200
400 kg - nr kat.: T400

Powiększony 
zbiornik  
na pellet: 45 kg
nr kat.: LGA0245

Sterowanie pracą turbiny 
dystrybucji gorącego 
powietrza

Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub 
prawostronny

Wymagane ręczne 
usuwanie popiołu 
raz na 4 tygodnie

Automatyczne
rozpalanie 

drewna

Automatyczne
rozpalanie 

pelletu

Podwójne  
paliwo

System
Connect 

Wi-Fi

Zamknięta 
komora 
spalania

Aktywny 
system 
czystej 
szyby

Podwójny 
system 

czyszczenia 
paleniska

Automatyczne
przejście  

z pelletu na 
drewno

Działa
bez zasilania



100 kg ~7 dni
415 x 415 x 1502 mm

nr kat.: T100

200 kg ~14 dni
615 x 615 x 1502 mm

nr kat.: T200

400 kg ~28 dni
947 x 947 x 1502 mm

nr kat.: T400

POWIĘKSZONE ZBIORNIKI NA PELLET

Kominek LOUIS 
ze zbiornikiem opcjonalnym 100 kg

Przykładowa realizacja ze zbiornikiem obok kominka Przykładowa realizacja ze zbiornikiem  
w pomieszczeniu za kominkiem

Kominek LOUIS 
ze zbiornikiem opcjonalnym 200 kg

z dostępem z pomieszczenia gospodarczego
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SYSTEM PNEUMATYCZNEGO  
TRANSPORTU PELLETU DO KOMINKA

nr katalogowy: POD02

max. odległość: 10 metrów

Dozownik

Umieszczony jest  
w zbiorniku bezpośrednio 
przy kominku.

Pompa zasysająca:

Instalowana jest w garażu 
lub pomieszczeniu 
gospodarczym.

Sterownik 

W pełni automatycznie 
steruje procesem 
transportu pelletu.

Podajnik

Automatyczna, mechaniczna 
flansza zasysająca pellet, która 
zapobiega blokowaniu się 
pelletu w momencie zasysu. 

Zbiorniki ze stali nierdzewnej
nr kat. pojemność 

(kg)
wys. szer. gł.

PODT100 100 1502 415 415

PODT200 200 1502 615 615

PODT400 400 1502 947 947

Zbiornik z materiału 1400 kg
nr kat. pojemność 

(kg)
wys. szer. gł.

PODS120 1400 2340 1200 1200

Zbiorniki z materiału 2400-7600 kg
nr kat. pojemność 

(kg)
wys. szer. gł.

PODS200 2400-3400 2000-2500 2000 2000

PODS250 4000-5500 2000-2500 2500 2500

PODS300 5200-7600 2000-2500 3000 3000

System podawania pneumatycznego pelletu jest całkowicie automatyczny i pozwala na 
stopniowe dawkowanie pelletu w zbiorniku urządzenia. Ponadto pellet przechowywany 
jest z dala od kotła czy kominka, z ilościami, które zmieniają się zgodnie z dostępnym 
miejscem do przechowywania.

ŁATWY W UŻYCIU
Nie ma potrzeby sprawdzania zasilania 
zbiornika paliwa, ponieważ system 
jest całkowicie automatyczny. Podczas 
pierwszego uruchomienia systemu ustaw 
panel sterowania i sprawdź ilość paliwa, 
które jest ładowane podczas każdego cyklu 
przez przezroczysty dozownik.

CICHA I NIEZAWODNA PRACA
System został zaprojektowany z myślą o 
instalacjach w budynkach mieszkalnych, 
dlatego w naszym systemie pompa, 
która zasysa pellet instalowana jest poza 
częścią mieszkalną, np. w garażu. Hałas 
pracującego systemu w takim przypadku 
jest zredukowany do minimum. 

UNIWERSALNA INSTALACJA
System nadaje się do każdego rodzaju 
kominka na pellet, kotła, pieca lub 
palnika, niezależnie od tego, czy są już 
zainstalowane lub nowo instalowane.
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SYSTEM PNEUMATYCZNEGO  
TRANSPORTU PELLETU DO KOMINKA

nr katalogowy: POD02

Kominek ALEX
ze standardowym zbiornikiem 30 kg

Kominek FELIX
ze standardowym zbiornikiem 30 kg

PRZYKŁADOWE WYMIARY KOMINKÓW
ZE ZBIORNIKIEM PO WYKONANIU OBUDOWY  

Z IZOLACYJNYCH PŁYT KOMINKOWYCH

Kominek LOUIS 
ze standardowym zbiornikiem 45kg

Kominek LOUIS 
ze standardowym zbiornikiem 30 kg

1 - Komin ceramiczny Ø 180 mm
2 - Szczelne przyłącze kominkowe

3 - Drzwi dostępowe do zbiornika, wysokość: 170 cm, szerokość: 25 cm
4 - Zabudowa kominka wykonana z płyt SKAMOTEC 225
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PRODUCENT KOMINKÓW HYBRYDOWYCH

www.iwonapellets.pl


