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Dystrybutor generalny:
Kominki DOVRE Sp.j.
10-449 Olsztyn,
ul. Piłsudskiego 75
tel./fax: 089 533 81 50
dovre@dovre.com.pl
wwwww.dovre.com.pl

Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w rzeczywistości.



O G I E Ń  Z  C H A R A K T E R E M

dovre.com.pl

Dovre jest firmą rodzinna, która od wielu lat specjalizuje się w rozwoju, produkcji                

i sprzedaży kominków i pieców wolnostojących. Produkty Dovre to wysoka jakość 

żeliwa i atrakcyjne wzornictwo. Dzięki ogromnej wiedzy fachowej i zaangażowaniu 

Dovre łączy wysoką wydajność z odpowiedzialnością za środowisko, tworząc 

urządzenia, których parametry spełniają wyższe wymagania niż międzynarodowe 

standardy. Dovre to autentyczne ciepło z prawdziwych płomieni i gustownie 

zaprojektowane produkty, które dopasują się do każdego wnętrza.
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Rury emaliowane o średnicy 150 mm*
*Dostępne na zamówienie.
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WKŁADY KOMINKOWE

Ludzie ogrzewają się przy ogniu od wieków. Taniec płomieni jest dla nas ogromnie przyciągający. Obecnie kominki 
oferują wspaniałą alternatywę dla tradycyjnego otwartego paleniska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii kominki stały się praktycznym i przyjaznym środowisku sposobem ogrzewania domu.
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VISTA

szerokość: 580 mm

głębokość: 395 mm

wysokość: 830 mm

waga: 95 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: >80%

VISTA 600

szerokość: 680 mm

głębokość: 395 mm

wysokość: 830 mm

waga: 105 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 12 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: >80%

VISTA 700

Dovre VISTA - elegancja z doskonałym wykończeniem, 
połączenie stali i żeliwa.

DREWNO

VISTA 600

VISTA 700

w opcji rączka czarna lub inox

POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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VISTA 800

VISTA 900

szerokość: 780 mm

głębokość: 395 mm

wysokość: 830 mm

waga: 115 kg

moc nom.: 12 kW

moc maks.: 14 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: >80%

VISTA 800

szerokość: 880 mm

głębokość: 395 mm

wysokość: 830 mm

waga: 125 kg

moc nom.: 14 kW

moc maks.: 16 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: >80%

VISTA 900
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ZEN 102

szerokość: 580 mm

głębokość: 375 mm

wysokość: 765 mm

waga: 100 kg

moc nom.: 4,75 kW

moc maks.: 5,9 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 80%

ZEN 102

ZEN
ZEN to kompaktowy i jednocześnie wysoko wydajny 
wkład na drewno o nowej technice spalania. 
Urządzenie wyposażone jest w podwójną szybę 
oraz unikalne i opatentowane obniżone palenisko                              
z nowatorskim systemem dopalania spalin.

szerokość: 580 mm

głębokość: 340 mm

wysokość: 765 mm

waga: 115 kg

moc nom.: 4,75 kW

moc maks.: 5,9 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 80%

ZEN 100

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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ZEN ZAFO 

Granitowa modułowa obudowa przeznaczona do 
modelu ZEN100. Jej elementy można łączyć w różnych 
konfiguracjach w zależności od preferencji.

Obieg powietrza
Dolot powietrza (niebieski)

Kurtyna powietrzna (zielony)
Wylot spalin (czerwony)

Opcjonalny stojak 
montażowy

ZEN ZAFO
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2180 

2180 CBS

Dovre 2180 - seria wkładów o dużej pojemności 
paleniska i dużej powierzchni przeszklenia. Pozwala 
to na osiągnięcie 20 kW mocy maksymalnej.

W opcji dostępne są wkładki Thermotte® podnoszące 
walory estetyczne oraz skuteczność systemu 
czyszczenia szyby oraz płotek.

Dovre 2180  z wkładkami Thermotte® oraz płotkiem wkładki Thermotte®

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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szerokość: 800 mm

głębokość: 473 mm

wysokość: 805 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 15 kW

moc maks.: 20 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: 76%

2180 CBC

2180 CBSC

szerokość: 800 mm

głębokość: 473 mm

wysokość: 805 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 15 kW

moc maks.: 20 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: 76%

2180 CBS

2180 CBCC

2180 CBC
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2180 CBBS

szerokość: 800 mm

głębokość: 550 mm

wysokość: 805 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 15 kW

moc maks.: 20 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: 76%

DOVRE 2180 CBBS

szerokość: 867 mm

głębokość: 500 mm

wysokość: 1304 mm

waga: 231 kg

moc nom.: 15 kW

moc maks.: 20 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: 76%

DOVRE 2180 CBGD

2180 CBBSC

2180 CBGDC

Dovre 2180 CBGD 
wyposażony jest                 
w drzwi podnoszone 
do góry.

2180 CBGD
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2575 CBS3/SEC

szerokość: 700 mm

głębokość: 490 mm

wysokość: 2400-2700 mm

waga: 234 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 75,9%

DOVRE 2575 CBS3/SEC

2575 CBS3/SEC 

Wolnostojący kominek z trójstronnym przeszkleniem, w nowoczesnej stalowej obudowie w kolorze czarnym.               
W opcji możliwość pomalowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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2170

szerokość: 675 mm

głębokość: 470 mm

wysokość: 820 mm

waga: 150 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 75%

DOVRE 2175 CBS

szerokość: 675 mm

głębokość: 470 mm

wysokość: 820 mm

waga: 155 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 75%

DOVRE 2176 CBS

2175 CBSC 2176 CBSC

Nowoczesne wkłady o doskonałym 
balansie pomiędzy wyglądem i wydajnością, 
spełniające restrykcyjne normy dotyczące 
emisji zanieczyszczdeń do atmosfery.

2176 CBS

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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szerokość: 700 mm

głębokość: 470 mm

wysokość: 820 mm

waga: 160 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 75%

DOVRE 2175 CBS 2(3)

2175 CBS 2(3) C

Seria 2170 to 
różnorodność wersji 
- z szybą frontową 
lub  z szybami 
bocznymi - dzięki 
czemu wkłady te z 
łatwością mogą być 
dopasowane do 
każdego wnętrza.

2175 CBS 2

2175 CBS 3
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2100

szerokość: 670 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 690 mm

waga: 130 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 78%

DOVRE 2100 S

szerokość: 670 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 690 mm

waga: 135 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 78%

DOVRE 2100 S3 / S2

szerokość: 670 mm

głębokość: 445 mm

wysokość: 690 mm

waga: 120 kg

moc nom.: 10 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 78%

DOVRE 2100 SD

2100 S2P 2100 S2L

Seria wkładów 2100 dostępna jest w różnych wersjach - z szybą frontową, z jedną lub dwiema bocznymi szybami 
oraz w wersji tunelowej dwustronnie otwieranej. Drzwi we wkładach tej serii mogą otwierać się zarówno na 
prawą jak i na lewą stronę.

DREWNO

2100 S2 P

2100 S3
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2400

szerokość: 635 mm

głębokość: 535 mm

wysokość: 1055-1215 mm

waga: 155 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 72%

DOVRE 2400 BSA

szerokość: 635 mm

głębokość: 535 mm

wysokość: 1055-1215 mm

waga: 155 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 72%

DOVRE 2400 GLA

Wkłady serii 2400 dostępne są w dwóch wersjach: z szybą giętą oraz z drzwiami harmonijkowymi.

DREWNO

2400 BSA2400 GLA
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PIECE WOLNOSTOJĄCE

Dovre oferuje szeroką gamę piecyków wolnostojących - od nowoczesnych, minimalistycznych piecy o prostych  
kształtach,  przez rustykalne o ponadczasowej stylizacji i niepowtarzlnym charakterze po nietypowe projekty 
w stylu vintage. Wysokiej jakości żeliwo oraz najnowocześniejsze technologie produkcji wraz z ekogolicznym 
spalaniem są znakiem rozpoznawczym firmy.
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BOLD

szerokość: 490 mm

głębokość: 1130 mm

wysokość: 415 mm

waga: 145 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 350 mm

sprawność: 80%

BOLD 400

szerokość: 490 mm

głębokość: 420 mm

wysokość: 1010 mm

waga: 130 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 350 mm

sprawność: 80%

BOLD 300

Piecyk o nowoczesnej konstrukcji z monolitycznymi 
akcentami oraz interesującym kontrastem pomiędzy 
czarnym żeliwem a błyszczącą półokrągłą szybą.

BOLD

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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BRUT szerokość: 460 mm

głębokość: 395 mm

wysokość: 825 mm

waga: 105 kg

moc nom.: 6,5 kW

moc maks.: 8,5 kW

długość polana: 350 mm

sprawność: 78%

BRUT

Solidny piec o industrialnym charakterze. 
Wytrzymała konstrukcja o wysokim przeszkleniu, 
które przyciąga całą uwagę do ognia. Dostępny w 
opcji z drzwiami w białej emalii (E12).

DREWNO

BRUT
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SENSE

szerokość: 555 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 1060 mm

waga: 150 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 300

szerokość: 555 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 1060 mm

waga: 145 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 303

Piece o eleganckich płynnych liniach, doskonałe jako uzupełnienie nowoczesnych wnętrz.

szerokość: 470 mm

głębokość: 360 mm

wysokość: 900 mm

waga: 105 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 330 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 100

szerokość: 470 mm

głębokość: 360 mm

wysokość: 900 mm

waga: 105 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 330 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 103

SENSE 303 E8

E8 E10 E12 E14

kolory emalii DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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szerokość: 470 mm

głębokość: 360 mm

wysokość: 980 mm

waga: 125kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 330 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 200

szerokość: 470 mm

głębokość: 360 mm

wysokość: 980 mm

waga: 125kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 330 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 203

SENSE 200
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szerokość: 555 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 1160 mm

waga: 180 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 400

szerokość: 555 mm

głębokość: 440 mm

wysokość: 1160 mm

waga: 175 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

DOVRE SENSE 403

SENSE 403
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VINTAGE

szerokość: 690 mm

głębokość: 445 mm

wysokość: 690 mm

waga: 155 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 84%

VINTAGE 50

VINTAGE 50 WB VINTAGE 50 TB

Seria piecyków o charakterystycznym kształcie w stylu retro. Oprócz wyjątkowego wyglądu piecyki te cechuje 
wyjątkowo wysoka wydajność.

VINTAGE 50 TB E12

kolory emalii

E8 E9 E10 E12 E14

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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szerokość: 505 mm

głębokość: 445 mm

wysokość: 685 mm

waga: 125 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 350 mm

sprawność: 83%

VINTAGE 35

szerokość: 370 mm

głębokość: 445 mm

wysokość: 680 mm

waga: 95 kg

moc nom.: 5 kW

moc maks.: 7 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 80%

VINTAGE 30

VINTAGE 35 WB VINTAGE 35 TB VINTAGE 35 CR

VINTAGE 30 WB VINTAGE 30 TB VINTAGE 30 CR
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TAI 

szerokość: 715 mm

głębokość: 465 mm

wysokość: 800 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 11 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 550 mm

sprawność: 75,3%

TAI 55M

szerokość: 615 mm

głębokość: 465 mm

wysokość: 800 mm

waga: 170 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 450 mm

sprawność: 75,3%

TAI 45M

Piecyki wolnostojące o ciekawych kształtach, które pasują zarówno do nowoczesnych jak i klasycznych 
aranżacji. Występują w trzech rozmiarach: TAI35 (tylko na drewno), TAI45 i TAI55. Mają możliwość opalania 
różnymi rodzajami paliwa: W - drewno, C - węgiel, M - brykiet, węgiel, drewno. W opcji dostępna jest płyta do 
gotowania - wersje M i C oraz ozdobna pokrywa w wersji M.

DREWNOBRYKIETY WĘGIEL

TAI 55

szerokość: 520 mm

głębokość: 400 mm

wysokość: 785 mm

sprawność: 81,4%

TAI 35W
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szerokość: 520 mm

głębokość: 450 mm

wysokość: 890 mm

waga: 139 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 79%

ASTRO 2L

szerokość: 545 mm

głębokość: 450 mm

wysokość: 1050 mm

waga: 158 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 79%

ASTRO 2WB

szerokość: 520 mm

głębokość: 450 mm

wysokość: 1120 mm

waga: 157 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 79%

ASTRO 2P

ASTRO

Dovre ASTRO to piece o nowoczesnej stylistyce                       
w trzech wersjach z różnymi podstawami.

ASTRO 2L

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%
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szerokość: 515 mm

głębokość: 420 mm

wysokość: 1140 mm

waga: 160 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 250 mm

sprawność: 76%

ASTRO 3 CB/WB

szerokość: 515 mm

głębokość: 420 mm

wysokość: 1140 mm

waga: 145 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 250 mm

sprawność: 76%

ASTRO 3 CB/P

Dzięki nowoczesnej bogatej w przeszklenia stylistyce modele ASTRO  zapewniają 
świetną ekspozycję ognia nie tylko z przodu, ale również z boku a nawet z tyłu.

ASTRO 3 CB/WB
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szerokość: 475 mm

głębokość: 430 mm

wysokość: 1140 mm

waga: 155 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 250 mm

sprawność: 76%

ASTRO 4 CB/P

szerokość: 475 mm

głębokość: 420 mm

wysokość: 1140 mm

waga: 170 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 250 mm

sprawność: 76%

ASTRO 4 CB/WB

Linia ASTRO to również możliwość modyfikacji wyglądu piecyka poprzez wybór podstawy:w formie żeliwnej 
stopy (P) lub zasobnika (WB).

ASTRO 4 CB/P
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640 & 760 CB

szerokość: 650 mm

głębokość: 550 mm

wysokość: 760 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 75%

640 CB

szerokość: 780 mm

głębokość: 580 mm

wysokość: 800 mm

waga: 210 kg

moc nom.: 11 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 600 mm

sprawność: 78%

760 CB

640 & 760  GM

szerokość: 650 mm

głębokość: 550 mm

wysokość: 760 mm

waga: 190 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 77%

640 GM

szerokość: 780 mm

głębokość: 580 mm

wysokość: 800 mm

waga: 225 kg

moc nom.: 11 kW

moc maks.: 13 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 82%

760 GM

Linia piecyków wolnostojących o klasycznym 
wyglądzie i ponadczasowej elegancji.

DREWNO

DREWNOBRYKIETY WĘGIEL

760 GM E10 

kolory emalii

E6 E8 E10

100%
POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

W OPCJI

100%
POWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

W OPCJI
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750 GM

555 GM

szerokość: 700 mm

głębokość: 490 mm

wysokość: 705 mm

waga: 175 kg

moc nom.: 9 kW

moc maks.: 11 kW

długość polana: 500 mm

sprawność: 78%

750 GM

szerokość: 550 mm

głębokość: 445 mm

wysokość: 765-845 mm

waga: 120 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

555 GM

250

szerokość: 455 mm

głębokość: 405 mm

wysokość: 645 mm

waga: 80 kg

moc nom.: 6 kW

moc maks.: 8 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 81%

250

DREWNO

DREWNO

DREWNO

555 GM
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szerokość: 430 mm

głębokość: 475 mm

wysokość: 715-775 mm

waga: 95 kg

moc nom.: 6 kW

moc maks.: 8 kW

długość polana: 300 mm

sprawność: 77%

350 CB

szerokość: 540 mm

głębokość: 475 mm

wysokość: 715-775 mm

waga: 130 kg

moc nom.: 7 kW

moc maks.: 9 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 75%

360 CB

szerokość: 525 mm

głębokość: 475 mm

wysokość: 750 mm

waga: 120 kg

moc nom.: 8 kW

moc maks.: 10 kW

długość polana: 400 mm

sprawność: 80%

525 CB

525 CB

Niewysokie i kompaktowe piecyki o nowoczesnej                      
i prostej stylistyce.

525 CB

350 & 360
DREWNO

DREWNOPOWIETRZA
Z ZEWNĄTRZ

100%



O G I E Ń  Z  C H A R A K T E R E M

dovre.com.pl

Dovre jest firmą rodzinna, która od wielu lat specjalizuje się w rozwoju, produkcji                

i sprzedaży kominków i pieców wolnostojących. Produkty Dovre to wysoka jakość 

żeliwa i atrakcyjne wzornictwo. Dzięki ogromnej wiedzy fachowej i zaangażowaniu 

Dovre łączy wysoką wydajność z odpowiedzialnością za środowisko, tworząc 

urządzenia, których parametry spełniają wyższe wymagania niż międzynarodowe 

standardy. Dovre to autentyczne ciepło z prawdziwych płomieni i gustownie 

zaprojektowane produkty, które dopasują się do każdego wnętrza.
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Rury emaliowane o średnicy 150 mm*
*Dostępne na zamówienie.
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Dystrybutor generalny:
Kominki DOVRE Sp.j.
10-449 Olsztyn,
ul. Piłsudskiego 75
tel./fax: 089 533 81 50
dovre@dovre.com.pl
wwwww.dovre.com.pl

Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w rzeczywistości.
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