
Design

Piece kominkowe na drewno  |  designerskie kominki elektryczne

wkłady kominkowe na gaz  |  wkłady kominkowe na drewno 



Firmę Godkowie 
założyliśmy w 2008 
roku i od początku 
działamy na rynku 
polskim i zaGranicznym 
w branży kominkowej 
i nowoczesneGo 
zduństwa. zajmujemy 
się sprzedażą hurtową 
i detaliczną produktów 
najbardziej renomowanych 
producentów technoloGii 
zduńskiej i kominkowej.

spędzanie wolneGo czasu 
w blasku płonąceGo 
w kominku oGnia to nasza 
pasja, dlateGo doskonale 
znamy oczekiwania 
naszych klientów, którym 
oFerujemy wyłącznie 
najlepsze rozwiązania – 
zarówno pod wzGlędem 
jakości, Funkcjonalności, 
jak i zachwycająceGo 
desiGnu. 

Fundamentem 
naszej Firmy jest 
proFesjonalna obsłuGa 
klienta. zależy nam 
na dłuGoterminowych 
i Głębokich relacjach 
biznesowych, dlateGo 
każdy klient jest 
przez nas traktowany 
indywidualnie. oFerujemy 
porady eksperta 
sprzedaży, pomoc 
techniczną i projektową.

KIM JESTEŚMY NASZA PASJA PROFESJONALNA 
OBSŁUGA

ul. Dworcowa 3
43-520 Chybie 
województwo śląskie 
 +48 33 858 89 48 
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Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00

Godkowie Kominki



PIEcE KOMINKOwE 
NA dREwNO

Piece Hase są zaProjektowane 
tak, aby wyPełniały Przestrzeń 
Ponadczasowym Pięknem. 
icH design został kilkukrotnie 
doceniony Prestiżową nagrodą 
red dot award – oscarem 
designu. Hase wyczarowuje 
wsPaniały ogień i Pozwala 
rozkoszować się blaskiem 
i Przyjemnym ciePłem, bijącym 
od ręcznie formowanycH 
ceramicznycH kafli. 

Hase LIMA,  stal czarna, ceramika liniowa, kolor meteoryt



PIEcE KOMINKOwE 
NA dREwNO

niektóre modele Hase 
wzbogacone są o tecHnologię 
iQ – czyli „inteligentny ogień”. 
iQ analizuje temPeraturę 
w Palenisku i reguluje doPływ 
Powietrza, dzięki czemu ogień 
Płonie wyjątkowo Pięknie, 
a szyba Pozostaje krystalicznie 
czysta. aPlikacja iQ dostarcza 
aktualnycH informacji o jakości 
sPalania w Piecu. Pokazuje 
wyniki sPalania Pod kątem emisji 
i efektywności energetycznej.

Hase LHASA iQ,  stal czarna, ceramika graficzna, kolor dune



PIEcE KOMINKOwE 
NA dREwNO

Piece austroflamm wyróżniają 
się swoim unikatowym designem. 
icH autorem jest znany 
i wielokrotnie nagradzany 
włoski arcHitekt i Projektant 
cesare monti. dostęPne są 
w ekstrawaganckiej gamie 
okładzin ceramicznycH, 
kamiennycH i stalowycH. system 
akumulacji gwarantuje długie 
oddawanie Przyjemnego ciePła. 
Piece PrzecHodzą rygorystyczną 
certyfikację din Plus, a więc 
emisja jest jeszcze niższa niż 
doPuszczana Przez standardy 
euroPejskie.

Piec Austroflamm Heidi Back z piekarnikiem



PIEcE KOMINKOwE 
NA dREwNO

austroflamm ceni sobie 
zarówno tradycję, jak 
i nowoczesność, co Przekłada 
się na funkcjonalność i design 
Pieców. możliwość gotowania, 
Podgrzewania, a nawet Pieczenia 
wyróżnia niektóre klasyczne 
modele. z kolei drewnianie 
elementy wykończenia, 
eleganckie smukłe kształty oraz 
dodatkowe modułowe Półki to 
cecHy wsPółczesnycH trendów 
i oczekiwań. 

Piec Austroflamm Lounge Xtra



PIEcE dUO
NA PELLET I dREwNO

austroflamm ma 
idealne rozwiązanie dla 
niezdecydowanycH. modele duo 
mogą być oPalane zarówno 
Polanami drewna, jak 
i Peletem drzewnym. łączą 
wygodę i tecHnologiczną 
innowacyjność Pieców na Pellet 
z naturalnością trzaskającego 
ogniem kominka. niskoemisyjne 
sPalanie, odnawialny surowiec 
i ekonomiczne ogrzewanie – 
wszystko w Pakiecie.
za naciśnięciem Przycisku 
Piece duo rozPalą się i emitują 
Przyjemne ciePło, ukazując 
unikalny i błogi wacHlarz 
Płomieni dzięki innowacyjnej 
tecHnologii. nie wymagają 
wentylatorów, Przez co są 
wyjątkowo cicHe.

Piec na pellet i drewno Austroflamm Mo duo



wKŁAdY KOMINKOwE 
ELEKTRYcZNE

e-one to najbardziej 
zacHwycający i designerski 
kominek elektryczny – do 
PrestiżowycH, luksusowycH 
wnętrz. Płonący w nim ogień to 
Hologram, dający niewiarygodnie 
wrażenie realnego ognia. 
to Produkt bezemisyjny 
i ekologiczny, a do tego bardzo 
wygodny w użytkowaniu – 
nie wykorzystuje żadnej 
energii koPalnej i wymaga 
jedynie Podłączenia do Prądu. 
kominek można zainstalować 
w dowolnym miejscu.
musisz zobaczyć, aby uwierzyć!

E-one 100F z płytą design



wKŁAdY KOMINKOwE 
NA GAZ

kominki gazowe kalfire 
doskonale wsPółgrają z każdym 
wnętrzem i oferują wsPaniały 
widok Płomieni.
sekretem icH bezkonkurencyjności 
jest cHroniony Patentem 
generator naturalnycH 
iskier, tworzącycH niezwykle 
realistyczną wizję ognia. 
realizm zaPewniają także 
symulacja żaru oraz ręcznie 
malowane ceramiczne Polana.
kominki kalfire wyróżniają 
się wśród innycH swoją czystą 
i doskonałą formą stylistyczną  
– bez metalowej ramy 
zakłócającej efekt szkła.

wkład na gaz Kalfire GP85/50R



wkład Kalfire GP80/55c z panelem design

wKŁAdY KOMINKOwE 
NA GAZ

kalfire wyznacza standardy 
zrównoważonej energetyki 
dzięki niskiemu zużyciu energii 
w ProdukowanycH wkładacH 
kominkowycH. kominkiem 
gazowym kalfire steruje się za 
dotknięciem Przycisku. regulować 
można między innymi wysokość 
Płomienia. w energooszczędnym 
ustawieniu eco, które daje 
wrażenie naturalnie zmiennego 
Płomienia, redukcja zużycia gazu 
wynosi aż 40%.

wkład na gaz Kalfire GP85/55S



wKŁAdY KOMINKOwE 
NA dREwNO

wkłady kominkowe 
austroflamm gwarantują 
czyste, niskoemisyjne 
sPalanie. wyPełniają każde 
Pomieszczenie Przytulnym 
ciePłem i niePowtarzalnym, 
indywidualnym wzornictwem. 
austroflamm jest Pionierem 
w stosowaniu ceramiki, 
oPracował nowoczesne 
materiały do akumulacji, m.in. 
samodzielnie wyProdukowany, 
oPatentowany keramott. 
wartości emisji co, Pyłów itP. 
wkładów są znacznie niższe od 
wymaganycH w euroPie limitów.

wkład na drewno Austroflamm 75x35x45 S3



wKŁAdY KOMINKOwE 
NA dREwNO

wkłady na drewno kalfire 
sPełniają restrykcyjne normy 
ekologiczne wydajności 
i efektywności określone 
Przez euroPejską dyrektywę 
ecodesign. 
wyróżniają się swoim 
Przejrzystym designem, 
Pozbawionym rozPraszającej 
metalowej ramy wokół szyby. 
dzięki temu Piękno Płomieni 
można Podziwiać z każdej 
strony. Paleniska o ProstycH, 
minimalistycznycH liniacH 
doskonale Harmonizują 
z każdym wnętrzem. wtaPiają 
się w otoczenie, wzmacniając 
wrażenie otwartego kominka.

wkład na drewno Austroflamm 55x55x57 S2.0wkład na drewno Kalfire w66/48S



KAFLE cERAMIcZNE

każdy kafel z istniejącej 
od setek lat manufaktury 
sommerHuber to unikat, 
wytworzony ręcznie z ogromną 
Precyzją. dumą firmy jest 
ucHwycenie Podobieństwa do 
naturalnycH kształtów oraz 
zastosowanie wyjątkowej 
PowierzcHni ceramicznej.

Fot. Sommerhuber  GmbH



STREFA SPA

wielkoformatowe elementy 
ceramiczne o jedwabiście 
gładkicH PowierzcHniacH 
i PrzePięknycH efektacH 
glazurniczycH tworzą 
niePowtarzalne możliwości 
Projektowania. 

Fot. Sommerhuber GmbH Fot. Sommerhuber GmbH



www.godkowie.pl


