
BLIST B10

ZAKRES MOCY: 9.70kW-12kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
ECODESIGN 2022, znak CE 
Bezpieczeństwo 
Szyba żaroodporna do 800°C
Klasa energii energetycznej - A
BLIST B10 - nowoczesny

Nominalna moc grzewcza kW 9,70

Maksymalna moc grzewcza kW 12,00

Efektywność energetyczna Klasa A

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Górny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 60

70

9

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

276

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

szt.

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty
wymiary zewnętrzne: szerokość: 460mm  x wysokość: 940mm x głębokość: 345mm

wymiary paleniska: 400mm x 300mm wysokość: 390mm

Wymiary

wymiary szyby: szerokość: 180mm x wysokość: 150mm

wymiary rusztu: szerokość: 300mm x głębokość: 160mm 

wymiary drzwi: szerokość: 370mm x wysokość: 280mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 330mm x wysokość: 450mm x głębokość: 220mm

Paliwa

Kominek piec wolnostojący typu koza BLIST B10 

Stalowy piec – kominek typu KOZA na paliwo stałe to bardzo wydajne i efektywne 
źródło ciepła. Niewielki i tani piecyk skutecznie ogrzeje pomieszczenie ok 90 – 100  m2 
przy niewielkim zużyciu opału. Wysoka wydajność cieplna i nowoczesny design to 
główne zalety naszego produktu. Dostępny jest również model bez kopuły (B1E) 
dostępny w innej ofercie.
Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się żeliwny 
ruszt i  cegły szamotowe, które długo magazynują ciepło i oddają je jeszcze długo po 
wygaśnięciu w palenisku oraz chronią ściany pieca przed bezpośrednim działaniem 
ognia.
W górnej części komory spalania umieszczony został deflektor płomienia „półka 
dymowa” (komora wtórnego spalania), który, sprawia że ogrzane powietrze z komory 
spalania nie trafia bezpośrednio do komina. Gwarantuje to proces dopalania cząstek 
opału, które nie zostały wcześniej spalone. Uzyskiwane w tym procesie dodatkowe 
ciepło zwiększa efektywność i wydajność pieca. Ochłodzone i mniej zanieczyszczone 
spaliny trafiają do komina. Deflektor może zwiększać wydajność o około 30%.
Drzwi paleniska wyposażone są w ceramiczną szybę żaroodporną uszczelnioną 
szczeliwem technicznym. Doprowadzenie powietrza do komory spalania poprzez 
otwory w drzwiczkach powoduje, że powietrze jest zasysane bezpośrednio na szybę 
powodując znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia szyby podczas procesu spalania – 
system “czysta szyba”.
Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę i czyszczenie pieca. Regulacja szybkości 
spalania dzięki przesłonie umieszczonej w popielniku. Ten system doprowadzenia 
powietrza do komory spalania znacznie podnosi jego wydajność. Powietrze 
doprowadzane pod ruszt ułatwia i podtrzymuje proces spalania. Przymknięcie bądź 
otwarcie otworów przekłada się na zmniejszenie bądź zwiększenie szybkości spalania.
Piecyk posiada możliwość regulacji i kontroli ilości powietrza dostarczanego do komory 
spalania. W kanale kominowym znajduje się ręczny regulator ciągu, którym również 
kontrolujemy wydajność grzewczą piecyka. Służy on do regulacji siły ciągu, co wpływa 
na zmianę wydajności kominka. Przy otwartym szybrze ciąg kominowy jest największy, 
powodując szybkie spalanie opału i zwiększając moc kominka, przy przymkniętym 
szybrze zmniejsza się ciąg kominowy i szybkość spalania.

Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, 
jak biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Symbol Kominka / 011399

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK

system czysta szyba: TAK

deflektor spalin: TAK



BLIST B2E

ZAKRES MOCY: 14kW-15kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
Szyba żaroodporna do 800°C
Klasa energii energetycznej - A
BLIST B2E z płaszczem wodnym

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty Paliwa

Piec BLIST B2E z płaszczem wodnym 

Stalowy piec z płaszczem wodnym – kominek na paliwo stałe z możliwością podłączenia 
do systemu centralnego ogrzewania.
Wolnostojący piec B2E z płaszczem wodnym to bardzo wydajne źródło ciepła, skutecznie 
ogrzeje pomieszczenie nawet ok 150 m2.  Piecyk B2E z płaszczem wodnym umożliwia 
ogrzewanie wody w instalacji centralnego ogrzewania jak i wody użytkowej. Płaszcz 
wodny jest zbudowany grubych ścianek, które otaczają komorę spalania. Ogień w 
palenisku ogrzewa wodę przepływającą przez płaszcz wodny, która z kolei może zasilać 
centralne ogrzewanie lub wodę użytkową. Piec może pracować w układzie otwartym jak i 
zamkniętym współpracując z kotłami gazowymi.
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest połączenie kominka z płaszczem wodnym w 
jednej instalacji z kotłem gazowym lub olejowym, aby zachować możliwość stosowania 
dwóch rozwiązań ogrzewania.
Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się żeliwny 
ruszt i 2 cegły szamotowe, palenisko otacza wydajny płaszcz powietrza.
Duża komora spalania (34 x 30 cm) pozwala na załadunek paliwa potrzebnego na wiele 
godzin –  wygoda i oszczędność czasu.
Drzwi paleniska wyposażone są w ceramiczną szybę żaroodporną uszczelnioną sznurem 
technicznym. Innowacyjne doprowadzenie powietrza do komory spalania przez otwory w 
drzwiczkach powoduje, że powietrze jest zasysane bezpośrednio na szybę powodując 
znaczne zmniejszenie zabrudzenie szyby podczas palenia – system “czysta szyba”.
Pojemna pólka na drewno (38 x 45 x 17 cm) znajdująca się pod paleniskiem zapewni 
porządek i łatwy dostęp do opału na czas użytkowania piecyka. Pozwala na 
przechowywanie tam drewna, brykietu czy akcesoriów do obsługi pieca.
Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę i czyszczenie pieca. Regulacja szybkości spalania 
dzięki przesłonie umieszczonej w popielniku. Ten system doprowadzenia powietrza do 
komory spalania znacznie podnosi jego wydajność. Powietrze doprowadzane pod ruszt 
ułatwia i podtrzymuje proces spalania. Przymknięcie bądź otwarcie otworów przekłada się 
na zmniejszenie bądź zwiększenie szybkości spalania.
Piecyk posiada możliwość regulacji i kontroli ilości powietrza dostarczanego do komory 
spalania. W kanale kominowym znajduje się ręczny regulator ciągu, którym również 
kontrolujemy wydajność grzewczą pieca. Służy on do regulacji siły ciągu, co wpływa na 
zmianę wydajności kominka. 
Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, jak 
biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Nominalna moc grzewcza kW 14,00

Maksymalna moc grzewcza kW 15,00

Efektywność energetyczna Klasa A

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Górny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 80

100

2

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

276

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

Nominalna moc pieca

Nominalna moc płaszcza wodnego

Pojemność płaszcza wodnego

kW

kW

L

4,4

8,7

16

szt.

Symbol Kominka / 011398

wymiary zewnętrzne: szerokość: 460mm  x wysokość: 860mm x głębokość: 400mm

wymiary paleniska: 340mm x 300mm wysokość: 460mm

Wymiary

wymiary szyby: szerokość: 220mm x wysokość: 170mm

wymiary rusztu: szerokość: 340mm x głębokość: 300mm 

wymiary drzwi: szerokość: 370mm x wysokość: 280mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 380mm x wysokość: 450mm x głębokość: 170mm

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK

system czysta szyba: TAK



BLIST B1E

ZAKRES MOCY: 9.0kW-10kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
ECODESIGN 2022, znak CE 
Bezpieczeństwo 
Szyba żaroodporna do 800°C
Klasa energii energetycznej - A
BLIST B1E - nowoczesny

Nominalna moc grzewcza kW 9,00

Maksymalna moc grzewcza kW 10,00

Efektywność energetyczna Klasa A

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Górny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 57

70

9

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

180 - 220

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

szt.

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty Paliwa

Kominek piec wolnostojący typu koza BLIST B1E 

Stalowy piecyk – kominek typu KOZA na paliwo stałe (drewno, brykiet) to bardzo wydajne 
i efektywne źródło ciepła. Niewielki i tani piecyk skutecznie ogrzeje pomieszczenie ok 90 
– 100  m2 przy niewielkim zużyciu opału. Wysoka wydajność cieplna, łatwa obsługa i 
nowoczesny design to główne zalety naszego produktu. Dostępny jest również model z 
kopułą (B10) dostępny w innej ofercie.
Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się żeliwny 
ruszt i  cegły szamotowe, które magazynują ciepło i oddają je jeszcze długo po 
wygaśnięciu w piecu oraz chronią ściany kominka przed bezpośrednim działaniem ognia.
W górnej części komory spalania umieszczony został deflektor płomienia „półka dymowa” 
(komora wtórnego spalania), który, sprawia że ogrzane powietrze z komory spalania nie 
trafia bezpośrednio w komin. Gwarantuje to dopalanie cząstek opału, które nie zostały 
wcześniej spalone. Uzyskiwane w tym procesie dodatkowe ciepło zwiększa efektywność i 
wydajność pieca. Schłodzone i mniej zanieczyszczone spaliny trafiają do komina. 
Deflektor może zwiększać wydajność pieca o około 30%.
Duża komora spalania (40 x 30 cm) pozwala na załadunek paliwa potrzebnego na wiele 
godzin –  wygoda i oszczędność czasu.
Drzwi paleniska wyposażone są w ceramiczną szybę żaroodporną uszczelnioną sznurem 
technicznym. Innowacyjne doprowadzenie powietrza do komory spalania przez otwory w 
drzwiczkach powoduje, że powietrze jest zasysane bezpośrednio na szybę powodując 
znaczne zmniejszenie zabrudzenie szyby podczas palenia – system “czysta szyba”.
Pojemna pólka na drewno (33 x 45 x 22 cm) znajdująca się pod paleniskiem zapewni 
porządek i łatwy dostęp do opału na czas użytkowania piecyka. Pozwala na 
przechowywanie tam drewna, brykietu czy akcesoriów do obsługi pieca.
Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę i czyszczenie pieca. Regulacja szybkości spalania 
dzięki przesłonie umieszczonej w popielniku. Ten system doprowadzenia powietrza do 
komory spalania znacznie podnosi jego wydajność. Powietrze doprowadzane pod ruszt 
ułatwia i podtrzymuje proces spalania. Przymknięcie bądź otwarcie otworów przekłada się 
na zmniejszenie bądź zwiększenie szybkości spalania.
Piecyk posiada możliwość regulacji i kontroli ilości powietrza dostarczanego do komory 
spalania. W kanale kominowym znajduje się ręczny regulator ciągu, którym również 
kontrolujemy wydajność grzewczą pieca. Służy on do regulacji siły ciągu, co wpływa na 
zmianę wydajności kominka.
Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, jak 
biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Symbol Kominka / 011397

wymiary zewnętrzne: szerokość: 460mm  x wysokość: 710mm x głębokość: 345mm

wymiary paleniska: 400mm x 300mm wysokość: 390mm

Wymiary

wymiary szyby: szerokość: 180mm x wysokość: 150mm

wymiary rusztu: szerokość: 300mm x głębokość: 160mm 

wymiary drzwi: szerokość: 370mm x wysokość: 280mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 330mm x wysokość: 450mm x głębokość: 220mm

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK

system czysta szyba: TAK

deflektor spalin: TAK



KLASSIK LUX
ZAKRES MOCY: 6.50kW-9.0kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
ECODESIGN 2022, znak CE 
Bezpieczeństwo 
Szyba żaroodporna do 800°C
Klasa energii energetycznej - C
BLIST Klassik Lux

Nominalna moc grzewcza kW 6,50

Maksymalna moc grzewcza kW 9,0

Efektywność energetyczna Klasa C

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Tylny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 50

60

7

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

276

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

szt.

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty Paliwa

BLIST Klassik Lux z żeliwną płytą grzewczą i fajerką

Stalowy kominek z żeliwną płytą grzewczą i fajerką to bardzo wydajne i efektywne 
źródło ciepła. Niewielka i tania koza skutecznie ogrzeje pomieszczenie ok 80 – 90 
m2 przy niskim zużyciu opału.

Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się 
żeliwny ruszt i  cegły szamotowe, które długo magazynują ciepło i oddają je jeszcze 
długo po wygaśnięciu w palenisku oraz chronią ściany pieca przed bezpośrednim 
działaniem ognia. Piec wyposażony jest w żeliwną płytę grzewczą i fajerkę, co 
pozwala wykorzystać go również do gotowania, ale również daje możliwość 
dokładania opału od góry bez konieczności otwierania drzwiczek paleniska. W 
żeliwnych drzwiczkach paleniska znajduje się żaroodporna szyba ceramiczna, dzięki 
której możemy kontrolować ilość opału. 
Drzwiczki żeliwne wyposażone są w stalową mocną rączkę, uszczelnione są 
szczeliwem technicznym, co gwarantuje szczelność i bezpieczeństwo.

Pod paleniskiem znajduje się wygodna i funkcjonalna półka na drewno, co pozwoli 
na utrzymanie porządku wokół piecyka. Korpus pieca lakierowany jest farbą 
żaroodporną. Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę i czyszczenie pieca. Piecyk 
posiada możliwość regulacji i kontroli ilości powietrza dostarczanego do komory 
spalania. W wylocie do komina znajduje się ponad to ręczny regulator ciągu do 
kontroli wydajności pieca.

Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, 
jak biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe. Jest nie tylko funkcjonalny i wydajny, ale nowoczesne wzornictwo i 
wysoka jakość wykonania sprawiają, że będzie również ozdobą pomieszczenia.
Piec posiada znak CE, oznacza to, że został przetestowany przez autoryzowany 
ośrodek badawczy pod kątem poprawności wykonania, osiąganych parametrów i 
bezpieczeństwa użytkowania. Spełnia normy krajowe i europejskie, co potwierdzają 
informacje i najważniejsze parametry pieca na tabliczce znamionowej z tyłu piecyka.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Symbol Kominka / 011395

wymiary zewnętrzne: szerokość: 380mm  x wysokość: 890mm x głębokość: 350mm

wymiary paleniska: 270mm x 240mm wysokość: 360mm

Wymiary

wymiary szyby: szerokość: 150mm x wysokość: 180mm

wymiary rusztu: szerokość: 160mm x głębokość: 190mm 

wymiary drzwi: szerokość: 215mm x wysokość: 250mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 300mm x wysokość: 300mm x głębokość: 300mm

żeliwna płyta grzewcza: szerokość: 325mm x wysokość: 380mm   Fajerka: 190mm

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK



EKONOMIK LUX 

ZAKRES MOCY: 6.4kW-9.0kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
ECODESIGN 2022, znak CE 
Bezpieczeństwo
Szyba żaroodporna do 800°C
Klasa energii energetycznej - A
Piec BLIST EKONOMIK LUX 

Nominalna moc grzewcza kW 6,4

Maksymalna moc grzewcza kW 9,0

Efektywność energetyczna Klasa A

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Górny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 37

47

7

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

276

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty Paliwa

Piec BLIST EKONOMIK LUX

Stalowy kominek na paliwo stałe to bardzo wydajne i efektywne źródło ciepła. 
Niewielka i tania koza skutecznie ogrzeje pomieszczenie ok 70 m2 przy niskim zużyciu 
opału.
Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się żeliwny 
ruszt i  cegły szamotowe, które długo magazynują ciepło i oddają je jeszcze długo po 
wygaśnięciu w palenisku oraz chronią ściany pieca przed bezpośrednim działaniem 
ognia. W drzwiczkach paleniska znajduje się żaroodporna szyba ceramiczna, dzięki 
której możemy kontrolować ilość opału. Pod paleniskiem znajduje się wygodna i 
funkcjonalna półka na drewno, co pozwoli na utrzymanie porządku wokół piecyka. 
Korpus pieca lakierowany jest farbą żaroodporną. Wyjmowany popielnik ułatwia 
obsługę i czyszczenie pieca. Piecyk posiada możliwość regulacji i kontroli ilości 
powietrza dostarczanego do komory spalania. W wylocie do komina znajduje się 
ponad to ręczny regulator ciągu do kontroli wydajności pieca.

Wszystkie kominki BLIST to znacznie efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie 
temperatury, które zostało uzyskane poprzez zastosowanie szeregu bardzo ważnych 
elementów w budowie urządzenia, którymi są: 
- palenisko otoczone grubym stalowym korpusem z wypełnieniem z cegieł 
szamotowych,
- zastosowanie do budowy pieca grubej stali kotłowej wycinanej laserowo i giętej na 
giętarkach CNC 
- doskonała szczelność urządzenia zapewniona, dzięki solidnym spawom wykonanym 
w osłonie gazu szlachetnego. 
- doskonałe spasowanie elementów stalowych pieca, dzięki wykorzystaniu w procesie 
produkcji technologii cięcia laserowego oraz gięcia przy pomocy urządzeń CNC 
- deflektor spalin zwiększający efektywność pieca o około 30%
- regulowany szyber do regulacji przepływu spalin 
- regulowany system doprowadzenia powietrza do paleniska

Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, 
jak biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Symbol Kominka / 011396

szt.

wymiary zewnętrzne: szerokość: 325mm  x wysokość: 870mm x głębokość: 325mm

wymiary paleniska: 250mm x 230mm wysokość: 380mm

Wymiary

wymiary szyby: szerokość: 180mm x wysokość: 140mm

wymiary rusztu: szerokość: 250mm x głębokość: 160mm 

wymiary drzwi: szerokość: 340mm x wysokość: 400mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 300mm x wysokość: 300mm x głębokość: 390mm

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK

deflektor spalin: TAK



EKONOMIK

ZAKRES MOCY: 7.0kW-9.0kW

KOMINEK
PIEC WOLNOSTOJĄCY 

Łatwość czyszczenia
ECODESIGN 2022, znak CE 
Bezpieczeństwo
Klasa energii energetycznej - A
Piec BLIST EKONOMIK

Nominalna moc grzewcza kW 7,0

Maksymalna moc grzewcza kW 9,0

Efektywność energetyczna Klasa A

Parametry techniczne

Index efektywności energetycznej 110

Waga netto

Waga brutto

Ilość cegieł szamotowych w palenisku

Górny wylot spalin

Regulowany Szyber

Wydajność

Emisja CO przy 13% O2

Emisja pyłków przy 13% O2

Zawartość NOx przy 13% O2

Zawartość OGC przy 13%

Przepływ spalin

Temperatura spalin

Średni ciąg spalin

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste

o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety,

węgiel tylko jako dodatek do 10%

°C

kg

kg 37

47

7

średnica Ø 120mm

74,7%

0,09%

28,16mgNm3

Nm3 103,81 mg

Nm3 45,37 mg

5,16 g/s

276

Pa 12 - 14

kg/h 1,50

znak CE: TAK / umieszczony na tabliczce znamionowej

zgodność z ECO Design 2022 (EKOPROJEKT): TAK

zgodność z BlmSchV2: TAK

Bezpieczeństwo i certyfikaty Paliwa

Piec BLIST EKONOMIK

Stalowy piecyk – kominek na paliwo stałe to bardzo wydajne i efektywne źródło ciepła. 
Niewielka i tania koza skutecznie ogrzeje pomieszczenie ok 70 m2 przy niskim zużyciu 
opału.

Piec wykonany jest z grubych elementów stalowych, w palenisku znajduje się żeliwny 
ruszt i  cegły szamotowe, które długo magazynują ciepło i oddają je jeszcze długo po 
wygaśnięciu w palenisku oraz chronią ściany pieca przed bezpośrednim działaniem 
ognia. Pólka na drewno znajdująca się po paleniskiem zapewni porządek i łatwy 
dostęp do opału na czas użytkowania kominka. Korpus pieca lakierowany jest farbą 
żaroodporną. Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę i czyszczenie pieca. Piecyk 
posiada możliwość regulacji i kontroli ilości powietrza dostarczanego do komory 
spalania. W kanale kominowym znajduje się ręczny regulator ciągu którym również 
kontrolujemy wydajność grzewczą piecyka.

Wszystkie kominki BLIST to znacznie efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie 
temperatury, które zostało uzyskane poprzez zastosowanie szeregu bardzo ważnych 
elementów w budowie urządzenia, którymi są: 
- palenisko otoczone grubym stalowym korpusem z wypełnieniem z cegieł 
szamotowych,
- zastosowanie do budowy pieca grubej stali kotłowej wycinanej laserowo i giętej na 
giętarkach CNC 
- doskonała szczelność urządzenia zapewniona, dzięki solidnym spawom wykonanym 
w osłonie gazu szlachetnego. 
- doskonałe spasowanie elementów stalowych pieca, dzięki wykorzystaniu w procesie 
produkcji technologii cięcia laserowego oraz gięcia przy pomocy urządzeń CNC 
- deflektor spalin zwiększający efektywność pieca o około 30%
- regulowany szyber do regulacji przepływu spalin 
- regulowany system doprowadzenia powietrza do paleniska

Piece zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, 
jak biura, salony, restauracje, magazyny, budynki gospodarcze lokale usługowe czy 
handlowe.

Metalowiec
po prostu 100% zadowolenia

Symbol Kominka / 011400

szt.

wymiary zewnętrzne: szerokość: 325mm  x wysokość: 870mm x głębokość: 325mm

wymiary paleniska: 250mm x 230mm wysokość: 330mm

Wymiary

wymiary rusztu: szerokość: 250mm x głębokość: 160mm 

wymiary drzwi: szerokość: 235mm x wysokość: 240mm

wymiary półki na drewno: szerokość: 300mm x wysokość: 300mm x głębokość: 390mm

regulacja szybkości spalania: TAK

Funkcjonalność

regulowany szyber: TAK

wyjmowany ruszt: żeliwny

wyjmowany popielnik: TAK

półka na drewno pod paleniskiem: TAK

deflektor spalin: TAK


