
W związku z aktualną NIESTABILNĄ SYTUACJĄ i nagłym wzrostem
kursu euro, informujemy:

 
DO ODWOŁANIA ceny katalogowe wszystkich produktów w

udostępnianych przez nas cennikach na stronie www.godkowie.pl
prosimy zwiększyć o dopłatę kursową +2,5%.

 
Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość dla zmian spowodowanych

dynamicznie zmieniającą się sytuacją.

Z M I A N A  C E N  Z  P O W O D U
W Z R O S T U  K U R S U  E U R O



1.01.2022

DON’T COMPROMISE.

Electric 
design fireplaces

EN

CENNIK  |   ważny od 1.05.2022
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Ceny ważne od 1.05.2022

Kod Nazwa Cena netto Cena brutto 

E100001 E 100F szyba prosta, technologia Single HD, dolna płyta 
płaska, wkład do zabudowy

19 575,26   24 077,57   

E100002 E 100F szyba prosta, technologia Dual HD, dolna płyta 
płaska, wkład do zabudowy

22 530,93   27 713,04   

Kod Nazwa Cena netto Cena brutto 

E200001 Płyta dolna design 751,03   923,77   

E200002 Atmos heating (ogrzewanie) 1 453,61   1 787,94   

E200005 Włącznik hotelowy 96,91   119,20   

E-one 100F do zabudowy

Dodatkowe opcje 

Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znączących wahań kursu Euro.



3

K
A

L
F

IR
E

www.godkowie.pl

Karta techniczna 

E-one 100F do zabudowy

E-ONE 100F 

All dimensions in mm. Modifications under reserve. 01-04-2020           sheet 1 / 1

© All rights reserved. This drawing is sole property of Kalfire. No part of this drawing may be reproduced,
or published, in any form or in any way without prior written permission from Kalfire.

Ogrzewanie = opcja

Zachowaj swobodny dostęp powyżej tej linii. 
Wymagany do serwisu tylnego ekranu.

Wymiar szyby (mm)
Szerokość 1000
Wysokość 367
Wymiar urządzenia
Szerokość 1059
Wysokość 750-913
Głębokość 512

Rama montażowa

4-strona 2 cm (4mm)
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Ceny ważne od 1.05.2022

Kod Nazwa Cena netto Cena brutto 

E100003 E 100FR szyba prosta, technologia Single HD, dolna płyta 
płaska, wkład nie do zabudowy 

23 257,73   28 607,01   

E100004 E 100FR szyba prosta, technologia Dual HD, dolna płyta 
płaska, wkład nie do zabudowy

26 213,40   32 242,48   

Kod Nazwa Cena netto Cena brutto 

E200001 Płyta dolna design 751,03   923,77   

E200005 Włącznik hotelowy 96,91   119,20   

E-one 100FR nie do zabudowy

Dodatkowe opcje 

Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znączących wahań kursu Euro.
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Karta techniczna 

E-one 100FR nie do zabudowy

Wymiar szyby (mm)
Szerokość 1000
Wysokość 367
Wymiar urządzenia
Szerokość 1059
Wysokość 750-767
Głębokość 512

Rama montażowa

4-strona 2 cm (4mm)
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Ceny ważne od 1.05.2022

4

Ultra realistic fire

Adjustable Flame Height
The flame height is adjustable from positions 1 to 5. The 6th position is the Flame 
Shuffle mode. In Flame Shuffle mode, dynamic flames are created at the touch of a 
button. 

Flame Tones
Create your own flame image by choosing between three flame tones created by 
Kalfire and adjust the flame intensity as desired.   

Atmos Lighting
Atmos Lighting projects true shadow effects on the wood-effect ceramic logs, 
enhancing the ultra-realistic fire experience. The intensity is adjustable from 
positions 1 to 5. The 6th position is the Atmos Lighting Shuffle mode. The Atmos 
Lighting Shuffle mode creates a dynamic flicker effect within the interior. 

Hybrid LED E
The Hybrid LED E ember bed simulates a real glowing bed of a fire. The intensity is 
adjustable from positions 1 to 5. The 6th position is the Hybrid LED E Shuffle mode 
which creates a dynamic glowing effect at the bottom of the logs.

Kalfire Sound
Choose between the full-bodied crackling sound of pine wood or the calmer and 
relaxing sound of beech wood. The sound of burning wood in combination with lifelike 
sparks enable a true sensory experience. The volume of Kalfire Sound can be 
adjusted between positions 0 and 5. 

Anti-Reflect Function
In the Anti-Reflect stand-by function, the interior of the fireplace is attractively 
illuminated. Even without the fire alight, you can still have a beautiful view of the 
logs and interior.

Atmos Heating
The specially developed Atmos Heating element provides a pleasant atmospheric 
warmth, contributing to the ultra-realistic fire experience. Available as an option for 
the Kalfire E-one 100F. 

EXPERIENCE

Kalfire E-one 100F with Dual HD Flame technology and design bottom plate.Kalfire E-one 100F z technologią Dual HD Flame i dolną płytą design.
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Ultra realistic fire

Adjustable Flame Height
The flame height is adjustable from positions 1 to 5. The 6th position is the Flame 
Shuffle mode. In Flame Shuffle mode, dynamic flames are created at the touch of a 
button. 

Flame Tones
Create your own flame image by choosing between three flame tones created by 
Kalfire and adjust the flame intensity as desired.   

Atmos Lighting
Atmos Lighting projects true shadow effects on the wood-effect ceramic logs, 
enhancing the ultra-realistic fire experience. The intensity is adjustable from 
positions 1 to 5. The 6th position is the Atmos Lighting Shuffle mode. The Atmos 
Lighting Shuffle mode creates a dynamic flicker effect within the interior. 

Hybrid LED E
The Hybrid LED E ember bed simulates a real glowing bed of a fire. The intensity is 
adjustable from positions 1 to 5. The 6th position is the Hybrid LED E Shuffle mode 
which creates a dynamic glowing effect at the bottom of the logs.

Kalfire Sound
Choose between the full-bodied crackling sound of pine wood or the calmer and 
relaxing sound of beech wood. The sound of burning wood in combination with lifelike 
sparks enable a true sensory experience. The volume of Kalfire Sound can be 
adjusted between positions 0 and 5. 

Anti-Reflect Function
In the Anti-Reflect stand-by function, the interior of the fireplace is attractively 
illuminated. Even without the fire alight, you can still have a beautiful view of the 
logs and interior.

Atmos Heating
The specially developed Atmos Heating element provides a pleasant atmospheric 
warmth, contributing to the ultra-realistic fire experience. Available as an option for 
the Kalfire E-one 100F. 

EXPERIENCE

Kalfire E-one 100F with Dual HD Flame technology and design bottom plate.

Atmos Heating
Specjalnie opracowany element grzewczy Atmos Heating zapewnia przyjemne ciepło, dające 
poczucie realnego ognia. Dostępny jako opcjonalne wyposażenie dla Kalfire E-one 100F.

Wygląd płomieni
Stwórz swój własny obraz płomieni. Wybierz tonację z dostępnej gamy kolorystycznej  i dosto-
suj intensywność ognia według życzenia. 

Regulowana wysokość płomienia
Wysokość płomienia można regulować w zakresie od 1 do 5. Pozycja 6 to zmienna wysokość. 
Losowość pozwala stworzyć dynamiczną grę płomieni za jednym naciśnięciem przycisku. 

Atmos Lighting
Atmos Lighting dodaje efekt cienia rzucanego na niezwykle realistycznie wyglądające polana 
ceramiczne, co pogłębia wrażenie prawdziwego ognia. Intensywność światła można ustawić 
w zakresie od 1 do 5. Pozycja 6 to znów opcja zmieniająca się, dająca z góry wrażenie żywego, 
pulsującego światła. 

Hybrydowe oświetlenie LED E
Intensywność żaru w palenisku jest również programowalna; w pozycji 1 światło LED jest mniej 
intensywne, a w pozycji 5 bardzo intensywne. Ta funkcja również posiada opcję zmieniania, 
dającej efekt migoczącego żaru ogniska.

Kalfire Sound
Zdecyduj się na dźwięk trzaskającego drewna sosnowego lub cichszy odgłos drewna bukowe-
go. Głośność można zmieniać w zakresie od 1 do 5.

Antyrefleks 
W pozycji „czuwania” można otrzymać doskonale oświetlone wnętrze kominka; w ten sposób 
możesz cieszyć się pięknie wyeksponowanym kominkiem również wtedy, gdy się w nim nie pali. 
Działa to jak szyba antyrefleksyjna.



43-520 Chybie,  u l .  Dworcowa 3
   +48 600 528 612
 +48 33 858 89 48
 j .godek@godkowie.p l

www.godkowie.p l
www.koszenadrewno.pl

Godziny pracy 
poniedzia łek–piątek:  8.00 – 16.00

Wyłączny dystrybutor na Polskę:
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