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סיבות מדוע

חברת אקלים בנגב

מחשיבה ומשווקת את

קמין

כקמין האידיאלי ,הטוב בעולם!
U

U

הנו צרן הקמינים הוותיק הגדול והמקצועי בעולם,
 .1מוצר עם אבא ,יש על מי לסמוך  -חברת
זה יצרן המייצר קמינים ברציפות משנת  .1840בישראל זהו מותג הקמינים הוותיק החזק והאמין ביותר.
לחברתנו וותק וניסיון של  40שנה בענף הקמינים בישראל .ניסינו יצרנים ומותגים רבים .על סמך נסיוננו
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היא הבחירה המוצלחת והטובה ביותר ,לנו וללקוחותינו,
החלטנו ,חד משמעית ,הבחירה קמין
בזכות איכות המוצר ובזכות טיב השירות אנו החברה הראשונה ,הגדולה והאיכותית באיזור הדרום.
מיוצר מברזל מחצבים טבעיים נקי וטהור ולא מפסולת תעשייה וגרוטאות
 .2טיב היציקה  -קמין
ממוחזרות שאינה נקיה ובעלת איכות פחותה וכושר עמידה נחות בתנאי החום הקיצוניים הקיימים
בקמין  .השימוש במתכות ממוחזרות ראוי ומתאים לשימושים בתנאים רגילים אך לא לקמינים .
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הנה בעלת התכונות הטובות ביותר של מוליכות חום
סגסוגת המחצבים הטבעיים של קמין
ועמידות ארוכת שנים בתנאי החום של הקמין .
מצויידים כל הדגמים בהתקן בעירה כפולה  .התקן זה יוצר זרימה
 .3איכות הבעירה –ב קמין
של אויר אל תוך הבעירה מכיוונים שונים .מלמטה ,מאחור ,מהצדדים ואף מלמעלה  .זה מייצר
בעירה ביעילות מקסימאלית ,ללא חוסר בחמצן ואפילו גורם לשריפת העשן ותוצרי הבעירה .כך
מתקבלת מהבעירה כמות החום והנצילות המקסימאליים האפשריים בשריפת העץ והפחם.
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לכל הדגמים התקן "צ’וק" לווסת עוצמת האש .ובחלק
 .4שליטה בעוצמת האש –בקמין
בדגמים המתקדמים והמשוכללים ביותר כגון דגם רויאל ישנו התקן צ’וק אוטומטי המאפשר שמירה
קבועה ורציפה של הלהבה כפי שהמשתמש מכוון ,
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" .5ניקוי אויר" של חלון הקמין )– ( Air washהתקן זה קיים בכל הדגמים של קמין
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לבעירת עצים

ומונע לכלוך עשן ופיח של זכוכית חלון הקמין.

 .6דיפלקטור –מעכב האויר הזורם אל הארובה –בקמין
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התקן ה"דיפלקטור" מתוכנן ומותקן ע"י

באופן המתאים בדיוק ליחסים שביין נפח הקמין וקוטר כך שמידת
מהנדסי וטכנאי חברת
החסימה שהדיפלקטור מייצר היא אופטימאלית .לא רבה מדי ולא מעטה מידי.

דגם ביודיזיין

דגם רויאל
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ישנם מספר פתחי אויר לשליטה בעצמת הבעירה :
 .7פתחים לשליטה בעצמת האש  -בקמין
 .6.1פתח תחתון אחורי – פתח זה מכוון עצמו באופן אוטומטי לפי כיוון ע"י המשתמש .
 .6.2פתח בחלון הקדמי העליון  -פתח זה משמש לשטיפת אויר ) (Air washשל חלון הקמין.
 .6.3פתח בגב הקמין ,תחת חיבור הארובה  -פתח זה מחדיר אויר מחומם לבעירה הכפולה.
שלושת הפתחים הנ"ל יוצרים איכות בעירה מקסימאלית וכתוצאה מכך רווח רב בחימום ,חיסכון
בכמות העץ הנדרש לחמום הבית ומינימום עשן ופליטות התורמים מאד לאיכות הסביבה.

בקמין

אנו לא נתקלים בטענות על בלאי ותקלות הנובעים מטכנולוגיה מיושנת .

משך הבעירה הוא ארוך במיוחד ,רמת החימום ורמת נצילות
 .8אורך משך הבעירה –בקמין
החום לכל ק"ג משקל עץ היא גבוהה במיוחד וזאת בזכות המרכיבים שפורטו לעיל .חום ורמת חימום
יותר מקמינים אחרים וזאת ,בזכות כל התכונות היעילות שפורטו לעיל.
הדגמים המשוכללים והטובים ביותר כגון דגם רויאל יכולים לבעור ולחמם ברציפות עד  10שעות
בין תידלוק לתידלוק.
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 .9נפח הקיבול של תא הבעירה  -קמין
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היחס בין גודל תא הבעירה והגודל החיצוני של הקמין

הוא מקסימאלי ,בהשוואה לקמינים אחרים .תכונה זו מאפשרת ל קמין

לספק את רמת החימום

המקסימאלית לגודלו.

הדפנות הכפולות ,מסייעות ושומרות על אורך חיי
 .10דפנות כפולות מיציקת ברזל – בקמין
הקמין והן אף פריקות ,כך שניתן להחליפן בקלות ובעלות זולה מאוד ביחס למחיר הקמין .
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למשל דגם רויאל ישנה דלת
 .11דלתו ת צד להזנה בזמן הבעירה –בחלק מדגמי קמין
צד כזאת ,המאפשרת נוחיות וגמישות רבה יותר בתיפעול הקמין .
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 .12עיצוב ורמת גימור  -הקטלוג של קמין
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מכיל את מגוון העיובים הגדול בעולם !!!

כ  1,000-ויותר דגמי קמינים
במגוון סגנונות עיצוביים כפרי ,קלאסי ,עתיק ומודרני .קטלוג
שונים . ,ניתן להזמין ולקבל כל אחד מהדגמים הנ"ל ולקבלם בתוך פרק זמן קצר יחסית ,כולל
גם הדגמים שאינם במלאי בארץ .

 .13בטיחות – לכל קמיני
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התקנים המחמירים בעולם המבטיחים את איכות ובטיחות הקמין .

הנם בעלי תו תקן צרפת  NFתו תקן אירופי  CEתוי תקן אמריקאי וקנדי UL,ULC
קמיני
וכן אישור בדיקה ושיווק בישראל מאת מת"י )מכון תקנים ישראלי(

דגם קולוניאל

דגם מנהטן

