
Świat Kominków 91

A R T Y K U Ł  R E K L A M O W Y

Biokominek 3 o mocy 
3,25 kW.
Załadunek drewna 12 kg. 
Nominalny czas oddawania 
ciepła 12 h.
Zmagazynowane ciepło 
38,4 kWh

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 chle-
bowe firmy RATH na 4, 8, 12 i 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 ogrzewa-
nia i gotowania.

PARTNER firmy RATH (dział kominkowy)
43-520 Chybie, Mnich, ul. Topolowa 81 

tel./fax 33 858 89 48, tel. kom. 600 528 612

NOWA SIEDZIBA BIURA I MAGAZYNU: 
43-520 Chybie, ul. Dworcowa 3

e-mail: info@godkowie.pl, www.godkowie.pl

Kilka słów o firmie RATH
Firma RATH istnieje od ponad 100 lat 
(dokładnie od 1891 roku). Rodzina RATH 
rozpoczęła swoją działalność w austria-
ckiej miejscowości Krummnußbaum, 
a obecnie ma oddziały w wielu innych 
krajach. Dla ułatwienia współpracy zachę-
camy do obejrzenia aktualnego katalogu 
RATH w języku polskim na stronie inter-
netowej www.godkowie.pl.

Oferujemy produkty firmy RATH, 
z których wybudujesz kominek w ciepłej 
obudowie, piec szamotowy, piec chle-
bowy, piec do pizzy itp. W bogatej ofercie 
można znaleźć produkty do ciepłych 
zabudów, takie jak: kleje, zaprawa, tynki, 
uszczelniacze, płyty szamotowe, sza-
motowe kanały cugowe, specjalistyczną 
siatkę, elementy podłączeniowe do komina 
oraz wiele innych towarów.

Szamotowe kanały cugowe
Aby szamotowe kanały cugowe funk-
cjonowały w prawidłowy, ekologiczny 

 – najwyższa  
jakość szamotu zduńskiego

i ekonomiczny sposób, należy obliczyć ich 
odpowiednią długość. Na Państwa życze-
nie przygotujemy indywidualną kalkulację 
kanałów.

Szkolenia
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w szkole-
niach organizowanych przez firmy RATH 
i GODKOWIE w celu pogłębienia wiedzy 
teoretycznej i praktycznej na temat tech-
niki zduńskiej.

Terminy szkoleń:
 f 4 – 5 października 2012 roku.

Kleje, zaprawy i tynki

Szamotowe kanały cugowe

Szamotowy piec chlebowy w firmie 
GODKOWIE

Biokominek firmy Rath z drzwiczkami 
piecowymi Twinstar-Design firmy WGS


