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Planika to światowy lider branży 
biokominków, współpracujący z  desig-
nerami: Arikiem Levy, Christophe 
Pillet, Serge Atallah.  Są to produkty 
na bioetanol, absolutnie bezdymne 
i bezwonne, można je ustawić w dowolnie 
wybranym miejscu bez konieczności 
wykonywania skomplikowanych, 
kosztownych instalacji, podłączeń 
do przewodów kominowych oraz 
okresowych prac konserwacyjnych. 
Dzięki temu są niezwykle funkcjonalne.
 

Materiały najwyższej jakości i wykorzystanie opatentowanych technologii, 
opracowanych przez wykwalifikowanych specjalistów zapewniają najwyższy 
poziom bezpieczeństwa, potwierdzony certyfikatami CE, szwedzki P-mark, polskie 
PZH, amerykańskie OMNI, rosyjski GOST.
 
Fiber Absorbtion Burners-paleniska Commerce, wyposażone w ceramiczne włókna 
zapobiegające rozlaniu paliwa nawet w przypadku przechylenia urządzenia. 
Technologia ta, opracowana z myślą o miejscach publicznych, np. restauracjach czy 
hotelach, jest wykorzystywana również w produktach przystosowanych do użytku 
na zewnątrz, odpornych na warunki pogodowe.
 

Kominki automatyczne, sterowane za pomocą pilota oraz systemu Inteligentnego Domu, posiadają sensory monitorujące 
pracę urządzenia i wykorzystują technologię BEV. Spalane są opary podgrzanego paliwa, gwarantując czysty, bezdymny 
proces całkowitego spalania, którego jedynymi produktami są para wodna i CO2. Model Fire Line Automatic można wykonać 
pod wymiar do konkretnego wnętrza.
Biokominki Planika są idealne do najbardziej wyszukanych wnętrz, dostępne w ponad 60 krajach na całym świecie. Można je 
zobaczyć  m.in. w Hotelach Hilton, Hotelu Kempinski, The Shilla Hotel, Beau Rivage, Grand Palais czy Strand Hotel.
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