MOSIĘŻNE KRATKI KOMINKOWE ARTFUEGO®
Kratki kominkowe marki ArtFuego® mają zastosowanie w kominkach, wentylacji bądź klimatyzacji.
Linia mosiężna jest wynikiem artystycznej, ręcznej produkcji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych niemieckich
maszyn i urządzeń przeznaczonych do obróbki mosiądzu, o niewielkiej dostępności w Polsce.
Profile kratek są wytwarzane z solidnego włoskiego mosiądzu i charakteryzują się odpornością na temperaturę do
+220oC, dzięki czemu nie ulegają odkształceniu pod wpływem działania wysokiej temperatury. Ponieważ kratki
ArtFuego® są wykonywane ręcznie ich naroża zachowują kąt 90o, w odróżnieniu od kratek wyciskanych spod
prasy, które są zaokrąglone.
Profile kratek mają szerokość 20 mm, a grubość aż 3 mm. Są one zabezpieczane wysokogatunkowym lakierem
(za wyjątkiem kratek w wersji chrom-połysk), który jest dobrany laboratoryjnie specjalnie do mosiądzu.
Siatka kratek jest wykonana ze stali o grubości 0,5 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana na kolor
srebrny, złoty lub czarny w zależności od koloru samego profilu.

Ramka montażowa (tzw. kieszeń), jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Ułatwia ona
montaż, który polega na jej trwałym osadzeniu w otworze, a następnie włożeniu w nią ozdobnej kratki właściwej,
która blokuje się na zatrzaskach. Dzięki temu podczas eksploatacji możliwy jest łatwy demontaż kratki, np. w celu
jej wyczyszczenia lub wymiany.
Wszystkie kratki ArtFuego® posiadają 2-letnią gwarancję.
Szeroka oferta 378 modeli, a w tym;







kratki prostokątne o rozmaitych rozmiarach; od 11x11 do 20x55 cm
kratki okrągłe o średnicy od 8 do 15 cm
kratki gładkie oraz ryflowane, tj. z profilem wykończonym ozdobnymi żłobieniami (tylko prostokątne)
w wersji z połyskiem lub matowej
wykończenie w kolorze złotym, starego mosiądzu, srebrnym lub czarnym
z siatką czarną, złotą lub srebrną w zależności od koloru profilu.
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Przykładowe kratki Artfuego®

kratka ryflowana 17x17cm, mosiądz połysk, siatka czarna

kratka ryflowana 11x24cm, mosiądz mat, siatka złota

kratka ryflowana 11x15cm, chrom mat, siatka srebrna

kratka ryflowana 11x32cm, chrom połysk, siatka czarna

kratka gładka 11x17cm, stary mosiądz mat

kratka gładka 12x22cm, stary mosiądz połysk

kratka gładka 16x18cm, czarna mat

kratka ryflowana 17x30cm, stary mosiądz połysk
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