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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 Sofia Easy 1 350 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 

  

Sofia Maiolica 1 500 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 

 Sofia Stone 1 500 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 Ilaria Easy 1 510 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 

  

Ilaria Maiolica 1 670 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 

 Ilaria Stone 1 670 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 Vittoria Easy 1 700 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 

  

Vittoria Maiolica 1 880 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 

 Vittoria Stone 1 880 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 34x33x30 cm 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 Anna Easy 2 170 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 34x33x30 cm 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 

  

Anna Maiolica 2 410 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwny 

top z miejscem do podgrzewania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 34x33x30 cm 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 

 Anna Stone 2 410 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska.  

Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  
Wylot spalin do góry. 

 
Na górze piecyka znajduje się specjalne żeliwna płyta do gotowania, którą można 

zakryć. 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 FILO’ 1 670 

 

Piecyk wolnostojący na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska.  

Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  
Wylot spalin do góry. 

 
Na górze piecyka znajduje się specjalne żeliwna płyta do gotowania, którą można 

zakryć. 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 

 AGORA’ 2 150 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 25x33x30 cm 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Klaretta 1 910 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 25x33x30 cm 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 

Violetta Maiolica 2 010 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 25x33x30 cm 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Violetta Stone 2 010 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 32x43x30 cm 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Klara 2 060 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 32x43x30 cm 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

  

Viola Maiolica 2 160 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. Żeliwne 
drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje się żeliwna 

płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami o wymiarach 32x43x30 cm 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Viola Stone 2 160 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. 
Żeliwne drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje 

się żeliwna płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Dwuczęściowy piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami. Piekarnik główny o 
wymiarach 32x43x25 cm oraz górny dedykowany do wypieków na 

kamieniu np. pizzy i chleba 
 

Obudowa ze stali oraz frontowych wstawek z czarnej ceramiki. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Margot 2 280 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. 
Żeliwne drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje 

się żeliwna płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Dwuczęściowy piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami. Piekarnik główny o 
wymiarach 32x43x25 cm oraz górny dedykowany do wypieków na 

kamieniu np. pizzy i chleba 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

  

Margherita 2 380 

 

Kuchnia wolnostojąca na żeliwnych nóżkach o klasycznym designie. 
Żeliwne drzwiczki paleniska oraz wnętrze paleniska. Na górze znajduje 

się żeliwna płyta z dwoma fajerkami do gotowania. 
Piecyk posiada ruchomy szyber ułatwiający rozpalanie oraz ruchomy ruszt.  

Wylot spalin do góry lub do tyłu. 

Dwuczęściowy piekarnik z żeliwnymi drzwiczkami. Piekarnik główny o 
wymiarach 32x43x25 cm oraz górny dedykowany do wypieków na 

kamieniu np. pizzy i chleba 
 

Obudowa z naturalnego kamienia – steatytu. 
Relingi boczne w opcji – 60 euro netto/1 szt 

 Margherita Stone 2 380 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali w kolorze czarnym. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

 Creo Wood Evo 10 2 330 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali w kolorze czarnym z wstawkami z żeliwa. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

  Moma Wood Evo 10 2 330 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali w kolorze antracyt. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

 Essenza Wood Evo 10 2 330 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa z naturalnego kamienia – steatyt. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

 Essenza Stone Wood Evo 10 2 870 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa z ceramiki Maiolica. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

    

Chic Wood Evo 10 2 720 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali i ceramiki w kolorze antracyt. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

  Dorica steel Wood Evo 10 2 370 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa z ceramiki Maiolica. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

     

Dorica Maiolica Wood Evo 10 2 580 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali i ceramiki w kolorze antracyt. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

  Dorica stone Wood 8 2 800 
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POWIETRZNE PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa z ceramiki Maiolica. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

      

Saint Moritz Wood 8 3 010 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 87%. Duże palenisko wyłożone 
ceramiką Heatstone z ruchomym szybrem ułatwiającym rozpalanie. 

Nowoczesna szyba z podwójna kurtyną powietrzną. Na górze szklany 
top. 

 
Obudowa ze stali i ceramiki w kolorze antracyt. 

 
Piecyk posiada możliwość wydmuchu ciepłego powietrza lub dystrybucji do 

innych pomieszczeń z wykorzystaniem AirBox1 w opcji – 460 euro netto. 

    

Lienz Wood 8 3 180 
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PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
 

Obudowa z emaliowanej stali w kolorze antracytowym. 
 

Wersja do układu zamkniętego w opcji  - 340 euro netto 

    ARDHEA EVO 5 EASY 3 100 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
Piekarnik o wymiarach 280x340x400 mm 

 
Obudowa z emaliowanej stali w kolorze antracytowym. 

 
Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

  ARDHEA-F EVO 5 EASY 3 600 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica 
 

Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

 

ARDHEA EVO 5 MAIOLICA 3 450 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
Piekarnik o wymiarach 280x340x400 mm 

 
Obudowa z caramiki Maiolica 

 
Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

  

ARDHEA-F EVO 5 MAIOLICA 4 000 
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PIECYKI I KUCHNIE NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM 

 

Kuchnia z płytą grzewczą o sprawności 88%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
 

Obudowa z emaliowanej stali. 
 

Wersja do układu zamkniętego w opcji  - 340 euro netto 

      

BOSKY 30 SQUARE 3 500 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
Piekarnik o wymiarach 320x360x550 mm 

 
Obudowa z emaliowanej stali. 

 
Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

   

BOSKY F30 SQUARE 4 500 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
 

Obudowa z ceramiki Maiolica 
 

Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

 

BOSKY COUNTRY 30 EVO FIORI 4 200 

 

Piecyk wolnostojący o sprawności 92%. Piecyk wyposażony z prosty 
sterownik kontrolujący proces spalania, mierzący temperaturę płaszcza 

wodnego i pracę pompy obiegowej. 
Piekarnik o wymiarach 320x340x515 mm 

 
Obudowa z caramiki Maiolica 

 
Wersja do układu zamkniętego w opcji - 340 euro netto 

  

BOSKY COUNTRY F30 EVO FIORI 5 100 

 


