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Wszystkie ceny są cenami detalicznymi w PLN i zawierają podatek VAT.
Cennik jest ważny od 01.01.2023.

BUDUJEMY PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE PIECE. 
OD 1979 
 
HASE Kaminofenbau GmbH ·  Trier / Niemcy 
www.hase-piecekominkowe.pl

Autoryzowany importer na Polskę
43-520 Chybie, ul. Dworcowa 3

tel./fax: + 48 33 858 89 48
e-mail: info@godkowie.pl · www.godkowie.pl

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.



ROBI RÓŻNICĘ TO,
KTO BUDUJE TWÓJ PIEC.
W HASE dobrzy ludzie budują dobre piece. 176 pracowników oddaje swoje serce, ręce i umysł, aby 
Twój dom ogrzewał niezrównanie piękny ogień. 

Jako firma rodzinna mamy siłę, aby konsekwentnie realizować nasze własne pomysły i zapewnić 
najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Zadowala nas tylko to, co najlepsze i niezmiennie 
stosujemy surowe standardy wobec każdego szczegółu naszych wyjątkowych pieców. Wierzymy 
w odwagę i kreatywność. Nieustannie rozwijamy naze rzemiosło. W ten sposób tworzymy piece o 
unikalnym dizajnie i funkcjonalności.   

MYŚLIMY O 
JUTRZE.

JESTEŚMY 

Prawdziwie ekologiczne ogrzewanie.

Piece HASE z technologią iQ wyposażone są 

w automatyczną regulację powietrza i inte-

ligentne oprogramowanie, które sprawia, że 

ogrzewanie drewnem jest niezwykle czyste. 

HASE iQ analizuje temperaturę komory spalania, automatycznie reguluje wszystkie przepływy 

powietrza do spalania, wskazuje, kiedy należy dodać paliwo i monitoruje wydajność pieca za 

pomocą aplikacji. W każdej fazie spalania iQ zapewnia optymalne parametry spalania. Piec iQ jest 

wydajny i niskoemisyjny.

iQ można uzupełnić o dodatkową innowacyjną technologię: iQ+ (certyfikowane niemieckim 

znakiem ekologicznym „Blauer Engel”).

Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu iQ lub na www.hase.eu

Eva Maria Blasius i Fernando Najera, 
kierownictwo HASE

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.



COMO

ELVAS

LHASA  

LIMA LIMA   
LIMA  

Ceramika lub Steatyt 25.800 zł Ceramika lub Steatyt 30.500

Ceramika 24.860 zł 
teksturze 
wachlarzowej lub liniowej

Ceramika gładka,    25.800 zł
lub teksturze linowej
Steatyt                                                22.510 zł  

 30.500 zł 

 32.850 zł

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.



PADUA

OSAKA

PATNA   

Ceramika      27.210 zł
teksturze wachlarzowej Ceramika lub Steatyt 21.100 zł 

Padua 185 Ceramika    39.900 zł
Regał z 4 półkami  7.940 zł
Bloczki akumulacyjne 4.610 zł
Obustronna ceramika,  2.300 zł 
model wolnostojący bez regału.

Padua 160 Ceramika 37.550 zł
Regał z 3 półkami  6.530 zł
Bloczki akumulacyjne 2.300 zł
Obustronna ceramika 2.070 zł
model wolnostojący bez regału

LUNO CERAMIKA

Ceramika gładka,  36.610 zł
tekstura lamelowa lub steatyt

Bloczki akumulacyjne          2.300 zł                                            

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.



SENDAI PRO SILA

SILA PLUSSENDAI 155 SILA PLUS  
SILA PLUS    

SILA   
SILA    

Sendai Pro 135   Stal  25.800 zł
Bloczki akumulacyjne 2.300 zł
Regał z 3 półkami 5.590 zł

Szuflada drewniana 465 zł
Pojemnik z drewnianą  3.710 zł
pokrywką 
Półka do  4.650 zł
przechowywania drewna 

Sendai Pro 165   Stal  27.210 zł
Bloczki akumulacyjne 4.610 zł
Regał z 4 półkami 6.530 zł

Stal  24,860 zł
Bloczki akumulacyjne  2.300 zł

Stal, ze stalową, ceramiczną  21.100 zł
lub steatytową nakładką  
Bloczki akumulacyjne 2.300 zł

Stal 25.800 zł
wraz z bloczkami
gromadzącymi ciepło

25.800 zł

28.150 zł

30.500 zł

32.850 zł

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.



PŘEHLED MODELŮ 2023
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CERAMIKA GŁADKA
Alabaster · Mojave
Montagne

TEKSTURA 
WACHLARZOWA
Alabaster · Mojave
Montagne

STRUKTURA 
LINIOWA
Kreide · Meteorit
Muschel

TEKSTURA 
LAMELOWA
Kreide · Meteorit
Muschel

STEATYT

STAL Černá

STAL Stříbrnošedá

STAL Titan

KOLORY 
CERAMIKA GŁADKA
TEKSTURA 
WACHLARZOWA

KOLORY 
STRUKTURA LINIOWA
TEKSTURA LAMELOWA

Możliwe są  odchylenia  kolorystyc-
zne  wynikające z uwarunkowań 
drukarsko-technicznych. 

AlabasterMontagne Mojave

Meteorit Kreide Muschel

Ze względu na długi czas oczekiwania na piece kominkowe oraz wahania kursu euro ceny produktów mogą ulec zmianie przed dostawą. Doliczony zostanie wtedy odpowiedni dodatek kursowy oraz ewentualna korekta cenowa na zmianę ceny pieca kominkowego.
Prosimy o poinformowanie swoich klientów o tej możliwości.


