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Czas na nowe

rozwiązania!

Obserwując potrzeby i wymagania
klientów ﬁrma Robi-Ren wkracza w nowy
rok ze zmianami w swoich produktach,
będących pod względem jakości i rozwiązań technicznych na najwyższej półce.
Klienci, oprócz ciepła domowego ogniska,
To nie jedyna nowość jaką zaprezenwymagają także prestiżu, nowoczesności tujemy podczas Targów MTP Budma
i zaangażowania. Oczekują produktów w Poznaniu. Zainteresowaniem cieszą
nieszablonowych, tworzonych tak by się nasze paleniska piecowe APZ 12 i 15
cieszyć oko wspaniałą wizją ognia, a przy kW, które umożliwiają wykonie kominka
tym oszczędnych. Takie wymagania speł- w technologi ciepłej zabudowy, z zastoniają nasze wkłady kominkowe.
sowaniem kanałów akumulacyjnych
Obecnie jesteśmy jedną z prężniej roz- i ciepłych płyt. Technika Robi-Ren stwowijających się ﬁrm na rynku producentów rzyła wymiennik akumulacyjny stalowo–
wkładów kominkowych. Świadczą o tym –ceramiczny, który można podłączyć do
unowocześnienia jakie wdrożyliśmy tj.: wkładu kominkowego. Jego zaletą jest
unikalny system regulacji dopływem gabaryt i możliwość ustawienia go na
powietrza na suwaku (kontrola w 3 płaszczyznach powietrza doprowadzanego
pod popielnik i ramę kurtyny powietrznej)
- dzięki temu wkłady są szczelne i nadają
się do montażu w domach z systemem
rekuperacji, obniżone palenisko dające
większą miarę wizji ognia, zimna rączka
w nowym kształcie, szyba z sitodrukiem
zastosowana we wszystkich modelach
z serii „Exclusive”.
Dodatkowe zmiany to wycinanie wkładów na laserze, korpusy wkładów gięte
na zaginarkach NC, każdy model wkładu
przed malowaniem jest śrutowany.
Ponadto do naszej oferty wprowadzamy
dwa modele wkładów Triplex z trójstronną wizją ognia. Modele te posiadają
podnoszoną szybę i designem wyróżniają
się na tle konkurencji.
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wkładzie oraz obok niego. Jest świetnym rozwiązaniem dla klientów, którym
zależy na akumulacji ciepła, ale w wymiarze oszczędnym ﬁnansowo. Przyjmując
najwyższe standardy działania rozwijamy
się jako ﬁrma i widać to w naszych produktach. Ufamy, że podczas najbliższych
imprez targowych zarówno zmiany jak
i nowości wprowadzone przez nas spotkają się z Państwa aprobatą i zainteresowaniem.

