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Tarasowe paleniska ogrodowe



Historia firmy Sunderman 
Openhaarden (Kominki Sunderman) 
sięga roku 1939, kiedy to Marinus 
Sunderman założył kuźnię 
w Benningbroek. Jego dokonania 
w zakresie sztuki kowalskiej 
i oświetlenia ściennego znalazły 
uznanie daleko poza granicami 
Holandii Północnej. Jego syn 
Carino zajmował się kowalstwem 
zdobniczym. Gdy na rynku 
zaczęły pojawiać się kominki 
i piece gazowe, Carino postanowił 
ukierunkować swoją działalność 
na ich produkcję. W 2009 roku 
syn Carino, Wout, postanowił 
samodzielnie sprzedawać nowe 
kominki tarasowe pod marką 
Sunwood. Od 2014 roku Wout 
i Carino w pełni angażują się 
w produkcję designerskich 
tarasowych palenisk ogrodowych 
Sunwood Marino, które 
zdobyły już rynki w krajach Unii 
Europejskiej i Bliskiego Wschodu.

Ognista pasja 
Sunwood
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najbardziej designerskie 
palenisko Tarasowe 
na rynku

oddawanie 
ciepła  
na niskiej  
wysokości

sunwood Marino

piękny, 
naturalny  
płomień

estetyczne 
wykończenie 
drzwiczek

mobilność 
(zestaw kółek, 
2 z hamulcami) 

 � Wymiary  

 126 x 42 x 42 cm 

 (z kOłami)  

 133,5 x 42 x 42 cm

 � Waga   
 48 kg

 � mOc  
 5,0 kW 

 � zużycie  
 290 g/godz.

 � PaliWO   
 propan

 � SzyBa   
 ochronna

 � WyDaJNOŚĆ 
 35 godz./butla

 � PalNik   
 wulkaniczna skała magmowa
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W lecie gorące wieczory stają 
się jeszcze przyjemniejsze dzięki 
Sunwood Marino. Romantyczne 
chwile tylko we dwoje lub gwarny 
grill z przyjaciółmi. W ogrodzie 
lub na tarasie. Kiedy na zewnątrz 
robi się trochę chłodniej, możesz 
się ogrzać przy figlarnych 
płomieniach. Beztrosko i w stanie 
pełnego relaksu. Wyjątkowość 
tego kominka polega na tym, 
że możesz obserwować ogień 
ze wszystkich czterech stron. 
Zupełnie jak w dawnych czasach, 
ta ciepła atmosfera zachęca do 
snucia opowieści wokół ognia. 
Kameralnie i przytulnie aż do 
późnych godzin.

Na taras
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Sunwood Marino jest 
przenośnym kominkiem 
tarasowym o nowoczesnym 
i ponadczasowym wzornictwie. 
Przyjemny w użytkowaniu, 
idealnie nadaje się dla branży 
hotelarskiej. Błogie ciepło 
i atrakcyjny wygląd tego kominka 
sprawią, że nawet podczas 
chłodniejszych wieczorów 
będziesz mieć pełen taras.  
Nie musisz się martwić jego 
obsługą. Jedna butla z gazem 
wystarcza na wiele godzin. 
Sunwood Marino jest również 
jednym z najbezpieczniejszych 
produktów w swojej klasie.

Do hotelu  
i restauracji
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Wout i Carino zaprojektowali  
i produkują Sunwood Marino we 
własnym warsztacie w Bleiswijk. 
Jakość, bezpieczeństwo, wygoda; 
podczas projektowania pomyślano 
absolutnie o wszystkim. Butla 
z gazem została umieszczona 
za drzwiczkami, aby nie była 
na widoku i nie psuła wrażeń 
estetycznych. Z łatwością możesz 
samodzielnie regulować wysokość 
płomieni oraz bez trudu włączać 
i wyłączać kominek. Aby chronić 
sprzęt, dostarczany jest również 
odpowiedni pokrowiec. Marino 
jest solidnie wykonany – posłuży 
Ci długie lata. To niezawodna 
konstrukcja prosto z Holandii!

Niezawodna 
konstrukcja
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Sunwood Marino występuje 
standardowo w kolorze czarnym. 
I podobnie, jak w przypadku całego 
projektu, dobrze to przemyśleliśmy. 
Kiedy na zewnątrz zaczyna się 
ściemniać lub zapada zmrok, czarny 
kolor przestaje rzucać się w oczy 
i jedynie płomienie są widoczne. 
Ogień jest wtedy w centrum uwagi; 
może Cię ogrzać lub iskrzyć się 
delikatnie w tle…
W wersji standardowej jest także 
kolor biały i szary.
Wolisz inny kolor? Zależy Ci na 
tym, żeby kominek pasował 
do kolorystyki Twoich mebli 
ogrodowych lub był zgodny 
z Twoimi kolorami firmowymi? 
Na życzenie Sunwood Marino może 
zostać pokryty dowolnym kolorem 
z palety RAL.

Wszystkie 
kolory ral

Marino Original Signal WhiteMarino Original Matte Black Marino Original Anthracite Grey14 15
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