
 Serce 
Twojego domu



Terra Ignis  została założona po to, by zachowywać i przekazywać wiecznotrwałą tradycję 
tworzenia kafli ceramicznych. Zaangażowani w proces tworzenia kafli inżynierowie, ceramicy 
i artyści motywowani są pasją projektowania jak najwydajniejszych i najdoskonalszych brył.

Patrząc na piec kaflowy, możemy zobaczyć krajobraz bogatych głębi. Szkliwo odbija 
światło ognia i błysk jego odcieni. To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się niedoskonałe, 
w efekcie wzbogaca doświadczenie i nasze relacje ze światem. Uważne spojrzenie na bryłę 
ceramiczną pozwala zrozumieć jej kompozycję – układ, który ma swoje własne cechy i strukturę 
wewnętrzną, harmonijnie tworzący wyjątkowy nastrój.

Przebywanie wokół ognia jest akceptacją zaproszenia od przyjaciela, wejściem w krąg zaufania, 
to właśnie tu przestrzeń ma swe początki. Choć świat postrzegamy wzrokiem, w przestrzeni 
jest coś jeszcze. Coś, czego nie widzimy, ale coś, co czujemy. Coś pomiędzy dotykalnym 
i niedotykalnym. 

Piece grzeją nasze ciała i nasze dusze. Dotknięcie ciepłej ceramicznej bryły jest dla 
tych, którzy znają to uczucie, niezwykłym wrażeniem istnienia we wszechświecie. Ceramika 
akumuluje, przekazuje i rozprowadza ciepło. Każdy rodzaj gliny jest - tak samo jak człowiek 
– niepowtarzalny, Państwa piec również. W Terra Ignis wszystkie surowce są naturalne, mają 
swe własne życie, które nasi rzemieślnicy muszą zrozumieć i pojąć. Natura niczego nie robi na 
próżno, a ziemia daje nam wszystko. W tym sensie skupiamy się na tym, co naprawdę ważne; 
ceramika, w dotyku, w wyglądzie i wydawanych dźwiękach jest tym, czym jest. To właśnie 
nazywamy autentycznością. 

Produkcji każdego pieca towarzyszy idea, iż o nasze zmysły należy dbać, o ile chcemy 
zachować świadomą percepcję. Każdy piec ma duszę przemawiającej do nas ziemi. W swych 
warstwach nosi ślad świata, który rzemieślnicy starannie wyważają między palcami. To 
znajomość materiału jest źródłem motywacji, by tworzyć indywidualne dzieła sztuki. 
Ceramiczna różnorodność naszych brył sprawia, że są niepowtarzalne. 

Wybór miejsca do życia jest ważną decyzją, wymarzony dom będzie miejscem spotkań 
rodzinnych i komunikacji międzyludzkiej – ponadczasową ostoją. Cennymi są chwile spędzane 
razem przy ogniu, dają nam równowagę i uspokajają. W Terra Ignis wierzymy, że wprowadzenie 
paleniska do Państwa domu pozwoli nam stworzyć niepowtarzalną i nastrojową atmosferę.

Ogień, piec kaflowy i architektura – serce domu
Zmysłowość, piękno w niedoskonałości

Świat objawia się nam poprzez zmysły. Kto kiedykolwiek poczuł zapach płonących polan 
lub ziemi po burzy, zna tę niezwykle klarowną chwilę, gdy pogłębia się w nas sens istnienia, 
świat staje się większy, a rzeczywistość rozszerza. W Terra Ignis cenimy takie momenty, gdyż 
prowadzą nas ku Pięknu.



Zrozumienie niezwykłej pamięci geologicznej

Miliony lat temu, pod wpływem bezustannego oddziaływania wiatru i deszczu rodził 
się niezwykły dar natury – glina, wyjątkowa geologiczna skała osadowa. Powstałe złoża służyły 
jako surowiec, który był wykorzystywany do wykonywania wyrobów glinianych, a z czasem 
również kafli ceramicznych. 

Rewolucja w ceramice 

Materiały używane do budowy pieców kaflowych od wieków pozostają niezmienne. 
Ceramika ma bardzo szerokie zastosowanie, można ją znaleźć nie tylko w bryłach kaflowych, 
jest używana w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji implantów kości, gości na naszych 
stołach w formie zastawy. Ceramiki nie należy ograniczać tylko do jednego typu materiału, ale 
do zbioru różnych jej postaci i użyć.

W wyniku wieloletnich badań oraz wspólnych wysiłków technologów i ceramików, 
udoskonalona została ThermaCeramic. Nowa, wyjątkowa ceramika o niezwykłych cechach: 
silna, plastyczna, o świetnych właściwościach radiacyjnych i przyjazna środowisku. 
Innowacyjna formuła naszej ceramiki wraz z zastosowaniem nowej techniki odlewania 
kafli daje artyście i ceramikowi niemal nieograniczone możliwości twórczej wolności oraz 
eksperymentowania. To prawdziwe arcydzieło innowacji, pozwalające na tworzenie mocnych 
i jeszcze wydajniejszych pieców, które będą służyć i ogrzewać Państwa domy przez całe 
pokolenia. Tak dogłębne badania mają dla firmy takiej jak nasza zasadnicze znaczenie, gdyż 
pragniemy wciąż na nowo ustalać reguły gry i pracować nieustannie nad udoskonalaniem 
naszych wyrobów.

ThermaCeramic



Kominek jest najczystszą formą pielęgnowania 
tradycji gromadzenia się wokół ognia, to przy 
nim spędzamy najcenniejsze momenty. Jesteśmy 
tylko my i ogień, znika samotność, pozostaje mi-
styczne połączenie. 

Kominki tworzyły i wciąż tworzą historię. Czy to 
z otwartym czy zamkniętym paleniskiem, ich pło-
mień przyciąga nas z taką samą siłą. 
Dostępne w wielu rozmiarach, modelach i z róż-
nym rodzajem wykończeń kominki mogą być do-
stosowane do wszelkich potrzeb i życzeń. 

Kominek – nowy sposób prezentacji ognia



Piec kaflowy jest emanacją kunsztu Terra Ignis, 
łącząc w sobie know-how i fachowość całych 
pokoleń zdunów. Jego zdolność akumulacji cie-
pła przez długi okres czasu przy minimalnym 
spalaniu jest z pewnością jego najbardziej wy-
jątkową cechą. 

Ze swą niekonwencjonalną konstrukcją piec stał 
się częścią ważnego rozdziału w historii architek-
tury, nierozerwalnie związanego z ewolucją kul-
tury europejskiej. 
Dostępny w różnych wariantach i wykończe-
niach, o technologii łatwej do dostosowania do 
różnych typów potrzeb sprawi, że znowu docenią 
Państwo uroki zimy.

Piec – symbol sztuki grzewczej 



Technolodzy Terra Ignis wciąż stają przed wyzwa-
niem w procesie opracowywania kaflowych sy-
stemów kuchennych. Rezultatem tego są całko-
wicie nowe i innowacyjne modele; w zależności 
od Państwa preferencji mogą tworzyć tradycyjną 
bryłę lub rozbudowany system, zaprojektowany 
w celu zebrania w moduł wszystkich urządzeń 
potrzebnych do przygotowania wyśmienitych 
dań. Dzięki połączeniu tradycyjnej kuchni ka-
flowej z nowoczesnymi urządzeniami wkompo-

nowanymi w zaprojektowaną przez nas zabudo-
wę kuchenną, jesteśmy w stanie zaproponować 
Państwu technicznie optymalne i doskonałe pod 
względem estetycznym ergonomiczne rozwiąza-
nia, ściśle dostosowane do Państwa potrzeb. 
To, co naprawdę ważne to wirtuozeria kulinar-
na, którą dzięki kuchni kaflowej można uzyskać. 
Nasze kuchnie budowane są tak, by w pełni za-
spokoić potrzeby najbardziej wymagających mi-
strzów sztuki kulinarnej.

Kuchnia – uhonorowanie sztuki kulinarnej
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Ze względu na ciągły rozwój naszych wyrobów, zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie produktów
i do wprowadzania zmian technicznych..


