
Cheminees de Chazelles została założona w miejscowości Chazelles. Miasteczko 
to przynależy do regionu Cogniac w południowo-wschodniej części Francji.  
W pierwszym etapie działalności firmę tworzyło 25 osób. Poprzez systematyczny 
rozwój, doskonalenie obecnych  wkładów i tworzenie nowych dajemy Państwu 
nieograniczone możliwości w stworzeniu swojego, własnego kominka.  Obecnie nasz 
zespół liczy ponad 160 pracowników, powierzchnia fabryki to 7 ha. Powierzchnia hal 
magazynowych i produkcyjnych to łącznie 22 000 m2. 
Chazelles tworzą następujące produkty: 

þ  wkłady żeliwne serii „Solo”
þ  obudowy kamienne „Solo”
þ  wkłady żeliwne serii „Standard”
þ  obudowy kamienne „Standard”
þ  wkłady stalowo – szamotowe „Design”
þ  piecyki wolnostojące – „Rustique”  „Modern”
þ  żeliwne grille ogrodowe do samodzielnego montażu.

Wybierając „Solo” otrzymują Państwo: 
þ  18 modeli wkładów żeliwnych 
þ  przeszklenia płaskie, pryzmatyczne, panoramiczne, płaskie z boczną szybką oraz 

3-stronne 
þ  możliwość wyboru wkładu bez lub z szybrem
þ  wkłady o mocach nominalnych od 10 do 14,5 kW 

 
Wybierając „Chazelles” otrzymują Państwo: 

þ  ponad 50 modeli wkładów żeliwnych 
þ  szeroki wachlarz przeszkleń – płaskie, panoramiczne, pryzmatyczne, obustronne, 

podnoszone do góry...
þ  wybór wykończenia wkładu – czarny lub mosiądz
þ  żeliwne wkłady o szerokościach od 58 do 80 cm 
þ  wkłady o mocach nominalnych od 5 do 30 kW
þ  wkłady żeliwne o bardzo wysokiej sprawności 

Wybierając wkłady Design otrzymują Państwo: 
þ  nowoczesne wkłady stalowo - szamotowe
þ  wkłady z dużą wizją ognia 
þ  ramki stalowe ograniczone do minimum
þ  wkłady posiadają bezpośredni dopływ powietrza z zewnątrz 
þ  każdy wkład posiada dystrybutor powietrza 
þ  wkłady o szerokościach od 80 cm do 130 cm 
þ  urządzenia o mocach nominalnych od 15 do 25 kW
þ  wybór wykończenia drzwiczek – czarne, złoto lub inox 

Na rynku polskim jesteśmy od ponad 10 lat. W tym okresie kontakt z Państwem 
pomógł nam stworzyć kompleksową ofertę. Mając na uwadze wszelkie wskazówki 
i sugestie z Państwa strony, dążymy aby proponowane produkty były nowoczesne, 
innowacyjne, bezpieczne a zarazem subtelne w codziennym użytkowaniu.

Dajemy Państwu to co jest najlepsze w ogrzewaniu!



REGULOWANA I ZDEJMOWANA 
KLAPA SZYBRA
Ułatwia czyszczenie komina, ale 
w szczególności zapewnia znakomitą 
autonomię  naszych urządzeń

ZAMKNIĘCIE OKAPU
Urządzenie zapobiega 
przedostawaniu się spalin 
do okapu, w przypadku 
nieprawidłowego ustawienia 
lub ekstremalnych warunków 
pogodowych (burza itp.).

SYSTEM CZYSTEJ SZYBY
Reguluje dopływ powietrza 
wtórnego, w celu utrzymania 
szyby w czystości przez 
długi czas, a także zapewnia 
właściwe mieszanie powietrza 
(powietrze – spaliny) 
sprzyjające bardziej czystemu 
spalaniu, co chroni środowisko 
naturalne.POPIELNIK

Wyposażony jest w zabezpieczenie zbierające nadmiar 
popiołu podczas czyszczenia, co pozwala uniknąć 
zabrudzenia pomieszczenia. Dzięki kształtowi „łopatki” 
można w bardzo prosty sposób usunąć popiół, nawet 
w czasie pracy urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Urządzenie posiada klamkę 

z izolacją pozwalającą na 
bezpieczne otwieranie drzwi 
w celu uzupełnienia drewna 
lub opróżnienia popielnika. 

Konieczność otwarcia drzwi 
przy usuwaniu popiołu 

pozwala uniknąć efektu 
kowalskiego ogniska, czyli 

zjawiska powstawania zbyt 
wysokich temperatur.

PŁASKA KOMORA SPALANIA
Jest bardzo ważnym elementem decydującym o mocy urządzenia. 
Odpowiednio zaprojektowana umożliwia optymalne odbieranie 
energii spalin, przed odprowadzaniem z dużą prędkością (efekt 
Venturiego z deflektorem). W piecach opalanych drewnem, proces 
ten wykorzystywany jest od setek lat.

STALOWY DEFLEKTOR
Połączony z komorą 

spalania, podtrzymuje 
wysoką temperaturę 
wewnątrz paleniska 

zapewniając pełne spalanie 
drewna
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MODEL: COLOLOLIBBRIRIRI 
SZSZSZARARYY

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

14 kW

Wydajność: 74,5%

Waga: 179

Śr wylotu 
spalin:

200 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL: COLOLOLIBBRIRIRI 
CZEZEZERWRWRWRWONYYY

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

14 kW

Wydajność: 74,5%

Waga: 179

Śr wylotu 
spalin:

200 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL: COLOLOLIBBRIRIRI 
NIEIEBIEIESKSKI

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

14 kW

Wydajność: 74,5%

Waga: 179

Śr wylotu 
spalin:

200 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL: COLOLOLIBBRIRIRI 
INONONOX

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

14 kW

Wydajność: 74,5%

Waga: 179

Śr wylotu 
spalin:

200 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 



WOLNOSTOJĄCE

PIECYKI

MODEL: MMMODODODERERNN 
GGGRARAFFIT

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

11 kW

Waga: 210 kg

Śr wylotu 
spalin:

150 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 762 x 829 x 566

MODEL:
RRRUSTITITIQUQUE E 
GGGRAFFFIT

Fasada: Płaska 

Moc  
nominalna:

11 kW

Wydajność: 160 kg

Waga: 150 mm

Śr wylotu 
spalin:

780 x 795 x 550 

mm 

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL:
MMMODERERERN 
BIABIABIAŁY ŁY  
EEEMALLLIOWAWAWANYY

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

14 kW

Wydajność: 74,5%

Waga: 179

Śr wylotu 
spalin:

200 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL:
RRRUSTIQUIQUIQUE E 
ZIEZIEZIELONLONLONY  
EEEMALLLIOWAWAWANYY

Fasada: Płaska 

Moc  
nominalna:

11 kW

Wydajność: 160 kg

Waga: 150 mm

Śr wylotu 
spalin:

780 x 795 x 550 

mm 

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL:
MMMODERERERN 
CCCZARZARNNY 
EEEMALLLIOWAWAWANYY

Fasada: Płaska

Moc  
nominalna:

11 kW

Waga: 210 kg

Śr wylotu 
spalin:

150 mm

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 762 x 829 x 566

MODEL:
RRRUSTUSTIQUIQUIQUE E 
NNNIEBIESIESIESKI KI 
EEEMALLLIOWAWAWANYY

Fasada: Płaska 

Moc  
nominalna:

11 kW

Wydajność: 160 kg

Waga: 150 mm

Śr wylotu 
spalin:

780 x 795 x 550 

mm 

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 

MODEL:
RRRUSTUSTIQUIQUIQUE E 
BIABIABIAŁY ŁY  
EEEMALLLIOWAWAWANYY

Fasada: Płaska 

Moc  
nominalna:

11 kW

Wydajność: 160 kg

Waga: 150 mm

Śr wylotu 
spalin:

780 x 795 x 550 

mm 

Wymiary:  
(sz x wy x gł) 844 x 1005 x 486 



MODEL: ASASASISI 7 7  
Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1290 mm

Szerokość 970 mm

Głebokość 655 mm 

Waga: 700 kg

Kompatybilny 
z wkładem

C/ 700 L - D70/ 
D70V

MODEL: BERERERGAAMOMOMO 7 7 7 
Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1290 mm

Szerokość 970 mm

Głebokość 655 mm 

Waga: 717 kg 

Kompatybilny 
z wkładem

CG 700 L/ G70/ 
G70V

MODEL: EERRCOCOLAANONONO 4 4

Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1170 mm

Szerokość 900 mm

Głebokość 498 mm

Waga: 449 kg

Kompatybilny 
z wkładem C 601 V



GEOS – soap stone

PIECYKI

MODEL: PPPADODODOVAA 1 11
Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1700/1360 mm

Szerokość 1310 mm

Głebokość 690 mm 

Waga: 1146 kg

Kompatybilny 
z wkładem CG 700 L 

MODEL: PIPIPISTSTOLOLA A A 8 
Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1590 mm

Szerokość 900 mm

Głebokość 590 mm 

Waga: 776 kg

Kompatybilny 
z wkładem CG 580 L

MODEL: ZZZURIGOGO 1 1 11
Rodzaj Kamień mydlany 

Wysokość 1200 mm

Szerokość 900 mm

Głebokość 600 mm

Waga: 1105 kg

Kompatybilny 
z wkładem C 701 L/ C 703 L


