
““““ПРОМЕТЕЙПРОМЕТЕЙПРОМЕТЕЙПРОМЕТЕЙ””””    ООДООДООДООД    
Камините от фамилия Прометей са свободно стоящи битови отоплителни уреди, Камините от фамилия Прометей са свободно стоящи битови отоплителни уреди, Камините от фамилия Прометей са свободно стоящи битови отоплителни уреди, Камините от фамилия Прометей са свободно стоящи битови отоплителни уреди, 

работещи на твърдо гориво. Предназначени са за пространствено отопление, чрез работещи на твърдо гориво. Предназначени са за пространствено отопление, чрез работещи на твърдо гориво. Предназначени са за пространствено отопление, чрез работещи на твърдо гориво. Предназначени са за пространствено отопление, чрез 

отдаване на топлина (излъчване и конвенция) в помещението, в която са инсталирани. отдаване на топлина (излъчване и конвенция) в помещението, в която са инсталирани. отдаване на топлина (излъчване и конвенция) в помещението, в която са инсталирани. отдаване на топлина (излъчване и конвенция) в помещението, в която са инсталирани. 

Тези качества ги правят удобни за отопление на жилища, еднофамилни къщи, Тези качества ги правят удобни за отопление на жилища, еднофамилни къщи, Тези качества ги правят удобни за отопление на жилища, еднофамилни къщи, Тези качества ги правят удобни за отопление на жилища, еднофамилни къщи, 

търговски обекти и друтърговски обекти и друтърговски обекти и друтърговски обекти и други. Камините на твърдо гориво с водонагревател ви дават ги. Камините на твърдо гориво с водонагревател ви дават ги. Камините на твърдо гориво с водонагревател ви дават ги. Камините на твърдо гориво с водонагревател ви дават 

прекрасна възможност за отопление на съседните помещения с помощта на радиатор.прекрасна възможност за отопление на съседните помещения с помощта на радиатор.прекрасна възможност за отопление на съседните помещения с помощта на радиатор.прекрасна възможност за отопление на съседните помещения с помощта на радиатор.    

Готварските печки от фамилия “Перфект” и “Традиция” са битови уреди работещи на Готварските печки от фамилия “Перфект” и “Традиция” са битови уреди работещи на Готварските печки от фамилия “Перфект” и “Традиция” са битови уреди работещи на Готварските печки от фамилия “Перфект” и “Традиция” са битови уреди работещи на 

твърдо гориво. Предназначени са за гответвърдо гориво. Предназначени са за гответвърдо гориво. Предназначени са за гответвърдо гориво. Предназначени са за готвене и отопление. За работно гориво се не и отопление. За работно гориво се не и отопление. За работно гориво се не и отопление. За работно гориво се 

използва естествена или преработена дървесина. Използването на горивни материали използва естествена или преработена дървесина. Използването на горивни материали използва естествена или преработена дървесина. Използването на горивни материали използва естествена или преработена дървесина. Използването на горивни материали 

(сухи дърва, въглища, брикети и др), освен посочените по(сухи дърва, въглища, брикети и др), освен посочените по(сухи дърва, въглища, брикети и др), освен посочените по(сухи дърва, въглища, брикети и др), освен посочените по----горе предимства, осигурява горе предимства, осигурява горе предимства, осигурява горе предимства, осигурява 

и найи найи найи най----ефективно отопление при такава топлинна мощност.ефективно отопление при такава топлинна мощност.ефективно отопление при такава топлинна мощност.ефективно отопление при такава топлинна мощност.    

Моделите, които предлага фирмата са сертифицирани по БДС и СЕ.Моделите, които предлага фирмата са сертифицирани по БДС и СЕ.Моделите, които предлага фирмата са сертифицирани по БДС и СЕ.Моделите, които предлага фирмата са сертифицирани по БДС и СЕ.    

    

                 Телефон на клиента :0601 62871 

https:/kamini-prometey.com/ 


