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R E K L A M O W Y

Piece chlebowe
Dzięki bogatej ofercie pieców chlebowych
austriackiej firmy RATH, proponujemy powrót
do tradycji i smaku prawdziwego chleba
oraz gwarantujemy miłą atmosferę przy jego
wspólnym pieczeniu. Oferujemy piece chlebowe firmy RATH na 4, 8, 12, 16 bochenków
(1 bochenek chleba = 3,5 kg) oraz realizujemy
zamówienia na indywidualne piece chlebowe.
Piece chlebowe zaczynają być coraz
bardziej popularne i są budowane nie tylko
w restauracjach i piekarniach, ale również
w naszych domach i ogrodach. Coraz częściej
sięgamy do korzeni i starych technik ogrzewania i gotowania.

– najwyższa
jakość szamotu zduńskiego

Biokominek 3 posiada moc 3,25 kW/h.
W jednym cyklu spalamy 12 kg suchego,
twardego drewna, np. buku. Po całkowitym spaleniu piec oddaje ciepło przez
min. 12 godzin. 1 kg suchego drewna =
około 4 kW. Przy 80% sprawności z 1 kg
suchego, twardego drewna uzyskujemy 3,2 kW: 12 kg × 3,2 kW = 38,4 kW.

Oferujemy produkty firmy RATH,
z których wybudujesz kominek w ciepłej obudowie, piec szamotowy, piec
chlebowy, piec do pizzy itp. W bogatej ofercie można znaleźć produkty
do ciepłych zabudów, takie jak:
kleje, zaprawy, tynki, uszczelniacze,
płyty szamotowe, szamotowe kanały
cugowe, specjalistyczna siatka, elementy podłączeniowe do komina oraz
wiele innych towarów.

Kilka słów o firmie RATH
Firma RATH istnieje od ponad 100
lat (dokładnie od 1891 roku). Rodzina
Rath rozpoczęła swoją działalność w austriackiej miejscowości
Krummnußbaum, a obecnie ma odziały
w wielu innych krajach.

Z Krummnußbaum w świat:
VV 2 fabryki w Austrii;
VV 1 fabryka na Węgrzech (Budapeszt);
VV 4 fabryki w Niemczech;
VV 1 fabryka w USA.

Szkolenia
Zapraszamy wszystkich chętnych na
szkolenia organizowane przez firmy
Rath i Godkowie w celu pogłębienia
wiedzy na temat techniki zduńskiej,
które prowadzi jeden z najlepszych
austriackich zdunów.

Terminy szkoleń
Rath – Austria:
V V 2 września 2011.

Kleje, zaprawy i tynki.

Płomień
Roku 2010
Wyróżnienie
w kategorii „Firma roku”

hurtownia materiałów zduńskich i kominkowych

Szamotowe kanały cugowe.
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