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INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
Seria produktów KINGFIRE® cieszy się dużą popularnością z uwagi 
na inteligentne rozwiązania systemowe, zapewniające szybkość i łatwość 
montażu. 

Aby spełnić indywidualne oczekiwania inwestorów, bardzo dużą 
wagę przywiązujemy do walorów estetycznych systemu oraz do 
możliwości jego różnorodnej aranżacji. Zewnętrzną zabudowę można 
zaprojektować w indywidualny sposób i dostosować do rozwiązań 
architektonicznych wynikających z aranżacji wnętrza według własnego 
pomysłu. Ostateczny efekt końcowy to niepowtarzalny kominek  
w oryginalnym designie.

LET THE  FIRE  INSPIRE! 

MAKSYMALNA 
RADOŚĆ Z OGNIA
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Schiedel KINGFIRE®

Lepsze funkcje - wyższy komfort 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA
Kominki KINGFIRE® są opalane wyłącznie drewnem opałowym lub brykie-
tem drzewnym umożliwiającym proces spalania z ograniczoną emisją CO2.

JAKOŚĆ PREMIUM
Aby spełnić wymagania standardów środowiskowych stawiamy wyłącznie na 
produkty wysokiej jakości. Okładzina paleniska jest wykonana z najlepszego 
szamotu, a szyby ze szkła o długiej żywotności SCHOTT CERAN®.

WYŻSZY KOMFORT OBSŁUGI
System KINGFIRE® jest wyposażony w samozamykające się drzwiczki  
z systemem Soft-Close-Modus. W każdej chwili można je zablokować,  
co zwiększa komfort dokładania paliwa oraz wykonywania czyszczenia. 

NAJLEPSZA FUNKCJONALNOŚĆ
System KINGFIRE® posiada certyfikat dla eksploatacji z niezależnym obiegiem 
powietrza. Dzięki temu system paleniskowy można użytkować w połączeniu 
z różnymi rodzajami wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. 

PERFEKCYJNA ERGONOMIA
Wysokość montażu komory paleniskowej oraz uchwytu 
do otwierania drzwiczek dobrano w taki sposób, aby 
była możliwość wygodnego dokładania drewna w pozycji 
stojącej, bez konieczności pochylania się.
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• Optymalnie skonstruowany system paleniskowy - wszystko od jednego producenta
• Nadzwyczajnie małe zapotrzebowanie na miejsce i niezwykła sprawność systemu
• Możliwość integracji w każdym nowo budowanym obiekcie
• Szybki i prosty montaż dzięki prefabrykowanym modułom - jeden element na całej kondygnacji
• Wkład kominkowy można w każdej chwili wymienić, a w razie potrzeby można go zamontować później 

(zaleta w przypadku budowy z zastosowaniem mokrych technologii)
• W przypadku linii produktów CLASSICO S, LINEARE S i RONDO S decyzja o wyborze modelu może zostać 

podjęta krótko przed montażem, ponieważ wszystkie trzy modele są zabudowane na tym samym module 
podstawowym

Schiedel KINGFIRE®

Zalety systemów kominkowych KINGFIRE®

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA DO 1 m2
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SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

ZAWSZE CZYSTA SZYBA

ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

• Oszczędność miejsca na kolejnych kondygnacjach, ponieważ wymiary zewnętrzne zmniejszają się 
z 55 x 60 cm na 36 x 50 cm, system umożliwia zastosowanie czterech wariantów usytuowania

• Europejska Aprobata Techniczna dopuszcza eksploatację kominka z różnorodnymi systemami wentylacji
• Opatentowane, samozamykające się drzwiczki paleniska - Soft-Close-Modus
• Oszczędność do 20 % kosztów energii
• Czysta szyba kominka dzięki układowi wentylacji szyby - szkło o długiej żywotności SCHOTT CERAN®

• Układ paleniskowy niezależny od powietrza w pomieszczeniu
• Indywidualny projekt wykończenia
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Schiedel KINGFIRE® - 3 modele
Linia KINGFIRE®

LINEARE S

Proste formy z przednią 
ścianą kominka  
w kolorze czarnym.

NOWOŚĆ!

RONDO S

Lekko zaokrąglone 
drzwiczki paleniska 
pozwalające lepiej 
obserwować ogień.

CLASSICO S

Klasyczny design  
z szarym metalowym 
frontem.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Schiedel KINGFIRE® PARAT
Optymalne i oszczędne rozwiązanie połączenia komina i kominka

Osłona przeciwdeszczowa

Prefabrykowane 
zakończenie komina

Systemowa obróbka 
komina

Moduł KINGFIRE® – komin 
ze zintegrowanym 

wkładem kominkowym

Wkład kominkowy 
dostępny w 3 wersjach:

 LINEARE S, 
RONDO S, CLASSICO S

System kominowy 
ABSOLUT

Schiedel oferuje Państwu optymalne 
rozwiązanie polegające na połączeniu 
w jedną całość komina i kominka 
zmontowanego w kompletny system, 
który umieszcza się na etapie stanu 
surowego budowy przy użyciu dźwigu 
w docelowym miejscu budynku, 
a następnie się go stabilizuje.

Wszystkie modułowe systemy 
KINGFIRE® spełniają najwyższe 
wymagania pod względem jakości 
i wykonania, oraz rygorystyczne normy 
i wymogi prawne dotyczące środowiska 
i bezpieczeństwa.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
SYSTEMU KINGFIRE® PARAT:
• Eliminacja błędów montażowych 

wynikająca z zastosowania elementów 
prefabrykowanych

• Szybki i łatwy montaż na etapie stanu 
surowego budowy - przy użyciu 
dźwigu zajmuje ok. 1 godzinę

• Zainstalowane fabrycznie wszystkie 
akcesoria

• Sztywna, stabilna konstrukcja 
zapewniająca bezpieczne 
posadowienie modułu nawet przy 
dużych wysokościach ponad dachem

Kominek 
+ komin = 1sys     tem
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LINEARE S RONDO S CLASSICO S

Moduł pieca, betonowy 
kanał

szer.   550 mm   

gł.   600 mm   

wys. 2.640 mm   

wys. 2.740 mm   

wys. 2.860 mm   

wys. 2.960 mm   

Nominalna moc cieplna Razem (kW) 6,9 7,2 7,4

Sprawność > 80 % > 80 % > 83 %
Klasa energooszczędności A+ A+ A+
Waga pieca bez obudowy betonowej (kg) 130 130 130
Waga obudowy betonowej wraz z piecem (moduł pieca) (kg) ok. 800 ok. 800 ok. 800
Waga podłączonego komina ABSOLUT 18 TL (kg/mb) 111 111 111
Wymiary zewnętrzne komina ABSOLUT 18 TL (mm) 360 x 500 360 x 500 360 x 500
Kolor drzwiczek i korpusu pieca czarny szary szary
Wymiary drzwiczek (drzwiczki lewe) (mm) 1149 x 418 1149 x 418 819 x 400
Ramka drzwiczek (kompletny front pieca) (mm) wys. x szer. 1224 x 491 1224 x 491 1224 x 491
Wielkość komory spalania (mm) wys. x szer. x gł. 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312

Schiedel Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, 
T (77) 455 59 49, F (77) 455 59 47. 
biuro@schiedel.com

Dział sprzedaży: T (77) 456 83 10, 
T (77) 456 93 48, T (77) 451 74 60, 
T (77) 402 83 13. 
Dział techniczny: T (77) 456 83 11

Schiedel Sp. z o.o., Biuro Północ, 
ul. Małgorzatowo 3c, 87-162, Lubicz Dolny. 
Dział techniczny: T (56) 674 48 25

www.schiedel.pl

Schiedel KINGFIRE®

Dane techniczne 

Schiedel KINGFIRE®

Oszczędność miejsca - do 1 m2!

W porównaniu z tradycyjnymi 
rozwiązaniami kominkowymi 
jedną z największych zalet systemu 
KINGFIRE® jest oszczędność 
miejsca zabudowy. Dzięki temu 
uzyskujemy 1 m2 bezcennej 
powierzchni mieszkaniowej!

Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe

Modellkennung: KINGFIRE LINEARE S

Indirekte Heizfunktion: nein

Direkte Wärmeleistung: 6,9 kW

Indirekte Wärmeleistung: –––– kW

Brennstoff Bevorzugter Brennstoff
(nur einer)

Sonstige(r) geeignete(r)
Brennstoff(e)

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤25% ja ––––––––

Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12% –––––––– ja

Sonstige holzartige Biomasse –––––––– ––––––––

Nicht-holzartige Biomasse –––––––– ––––––––

Anthrazit und Trockendampfkohle –––––––– ––––––––

Steinkohlenkoks –––––––– ––––––––

Schwelkoks –––––––– ––––––––

Bituminöse Kohle –––––––– ––––––––

Braunkohlenbriketts –––––––– ––––––––

Torfbriketts –––––––– ––––––––

Briketts aus einer Mischung aus
fossilen Brennstoffen

–––––––– ––––––––

Sonstige fossile Brennstoffe –––––––– ––––––––

Briketts aus einer Mischung aus
Biomasse und fossilen Brennstoffen

–––––––– ––––––––

Sonstige Mischung aus Biomasse
und festen Brennstoffen

–––––––– ––––––––

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ƞs : 71,3 %

Energieeffizienzindex: 107,4

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Symbol Wert Einheit

Wärmeleistung Brennstoff-Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)

Nennwärmeleistung Pnom 6,9 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad
bei Nennwärmeleistung ƞth,nom 80,0 %

Mindestwärmeleistung
(Richtwert)

Pmin 6,9 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad
bei Mindestwärmeleistung
(Richtwert)

ƞth,min 80,0 %

Hilfsstromverbrauch Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
(bitte eine Möglichkeit auswählen)

Bei Nennwärmeleistung elmax –––– kW
Einstufige Wärmeleistung, keine
Raumtemperaturkontrolle

––––

Bei Mindestwärmeleistung elmin –––– kW
zwei oder mehr manuelle Stufen,
keine Raumtemperaturkontrolle

ja

Im Bereitschaftszustand elSB –––– kW
Raumtemperaturkontrolle mittels
eines mechanischen Thermostats

––––

mit elektronischer Raumtemperatur-
kontrolle

––––

mit elektronischer Raumtemperatur-
kontrolle und Tageszeitregelung

––––

mit elektronischer Raumtemperatur-
kontrolle und Wochentagsregelung

––––

Sonstige Regelungsoptionen
(Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit
Präsenzerkennung

––––

Raumtemperaturkontrolle mit
Erkennung offener Fenster

––––

mit Fernbedienungsoption ––––

Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf der Pilot-
flamme (soweit vorhanden)

Ppilot –––– kW

Kontaktdaten Name und Anschrift
des Lieferanten:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München
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