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Bissendorf  —  Decydując  się  na  wyso-

kiej jakości produkt niemieckiej firmy 

Camina  &  Schmid,  otrzymujecie  od  

nas  nie  tylko  produkt,  lecz  również  

przyjazne  środowisku  innowacje,  

kompleksowe  usługi  serwisowe  oraz  

dziesięcioletnią  dostępność  części   

zamiennych.

Pozdrawiam

Anna Rokossa

„Napra-
wdę roz-
niecamy 

ogień!“
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Spis treści

Media społecznościowe
Niczego  już  nie  przegapcie  –  pozwólcie  się  
zainspirować,  informować  i  zyskajcie  eksklu-
zywny wgląd do naszej firmy!
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„Ogień i płomień od  
samego początku“
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Camina & Schmid | Historia firmy 

Ponowne założe-
nie firmy Camina 
przez Waldemara 
Rokossę.

Rozwiązanie firmy 
Spartherm Kamin-
systeme i zakup 
firmy Schmid Feu-
erungstechnik w 
Goldkronach wraz 
z całym asorty-
mentem: wkładami 
kominkowymi i 
grzewczymi, dr-
zwiami do pieców, 
wyposażeniem.

Anna Zindler 
(Rokossa) zostaje 
prezesem marki 
Camina.

Likwidacja stano-
wiska obsługi 
klienta w Bayreuth 
i przeniesienie go 
do Tirschenreuth w 
kooperacji z Zehen-
der Keramik.

Zakup & założenie 
TCB oraz przepro-
wadzka do Bis-
sendorf. Pierwsze 
targi firmowe oraz 
jubileusz 10-lecia 
marki Camina 
i 5-lecia marki 
Schmid.

Istniejąca od dawna 
(od 1921) fabryka 
stali w Rathenow 
zostaje przejęta 
przez poprzednika, 
spółkę Olsberg 
Hermann Everken 
Sp. z o.o. i nadana 
nowa nazwa firmy 
Rowa.

2007
2005

2003

2002

1997

®Z EHENDNEREHENDNER
KeramikKeramik

Na  pamiątkę  Waldemara  Rokossy  

(1959 – 2015), założyciela firmy�

 

2004
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   Historia firmy | Camina & Schmid

Przejęcie firmy 
przez następczynię 
Annę Rokossę. 
Liczne wyróżnienia 
PlusX Award dla 
marki i jej pro-
duktów.

Pożegnanie założy-
ciela firmy Walda-
mara Rokossy.

Marka Camina 
zostaje wyróżniona 
nagrodą German 
Brand Award 2017 
„Winner“. Około 
155 pracowników i 
pracownic świętuje 
tymczasem 
jubileusz 20-lecia 
marki Camina, 
15-lecia marki 
Schmid i 10-lecie 
lokalizacji w  
Bissendorf.

Fuzja firm Camina i 
Schmid i powstanie 
Camina & Schmid 
Feuerdesign und 
Technik Sp. z o.o. & 
Co. sp. k. Anna Ro-
kossa samodzielnie 
przejmuje zarządza-
nie firmą.

Wraz z ekipą ponad 
170 pracowników 
Camina & Schmid 
rozpoczyna wielce 
obiecujący rok z 
innowacyjnymi  
produktami i 
interesującymi  
wydarzeniami.

25. września 2021 
firma Camina & 
Schmid świętuje 
8. targi firmowe w 
Bissendorf, Niemcy.

2017

2015
2014

2018 2020
2021



„Od ponad 13 lat zajmuję się sprzedażą w firmie,  która daje 

niezrównaną motywację, techniczny know-how i silną pas-

ję do ognia. Jestem dumna, że dzięki naszym produktom w 

sposób różnorodny i piękny w najlepszy sposób możemy zas-

pokajać podstawową potrzebę 

 ciepła.  Dla naszych klientów 

eksportowych  jesteśmy  nie-

zawodnym  i  uczciwym  part-

nerem.“

Gleb Panchenko 
Sprzedaż eksport Wschód                               

„Zaspokajamy nie  
tylko podstawową 
potrzebę ciepła.“

„Już  od  wczesnych  dni  dzieciństwa  ws-

zędzie towarzyszy mi ogień i związane z 

nim emocje związane z widokiem komin-

ka. To przywilej móc codziennie pracować 

z  najpiękniejszym i  robiącym największe 

wrażenie żywiołem na świecie – z ogniem! Najpiękniejszy 

w  pracy  w  branży  grzewczej  jest  uśmiech,  który  wycza-

rowujemy  na  twarzach  ludzi,  gdy  z  produktów  z  naszej  

firmy powstaje ognisko domowe.“ 

Colin Rokossa 
Sprzedaż eksport Zachód            

„Dla mnie 
najpiękniejszym 

żywiołem jest ogień.“
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Camina & Schmid | Nasza motywacja



   Gleb 
Panchenko 

   Colin 
Rokossa 

Sprzedaż eksport Zachód 
Colin Rokossa 

 

Sprzedaż eksport Wschód 
Gleb Panchenko 
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 Nasza motywacja | Camina & Schmid



Szkolenia & Eventy
Jesteśmy tu dla Ciebie 
 

Najpiękniejsze w tych imprezach jest przecież to, że możemy spotkać się oso-

biście.  Bezpośrednia  wymiana  informacji  z  Wami  i  otrzymany  feedback  są  

ważne w kontekście udanej współpracy. Dlatego każdego roku oferujemy wiele 

szkoleń dotyczących naszych aktualnych, ale też nowych produktów – ponie-

waż bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Właśnie w kwestii nowości i 

innowacji  nowo  nabyta  wiedza  fachowa  jest  istotna  w  doradztwie  dla  Was-

zych klientów. Na targach pojawia się również wiele okazji,  podczas których 

Wy  możecie  lepiej  poznać  nas,  a  my  Was.  Dzięki  temu  mamy  możliwość  do-

pasowania naszych produktów do potrzeb rynku i lepszego dostosowania ich 

do Waszych potrzeb. Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć! 

Progetto Fuoco 2018, Verona / ITFair Fireplace 2018, Moscow / RUS Be Positive 2019, Lyon / FR

Küblböck Training 2019, Bayern / DE

Infomobil Camina & Schmid / DE

ISH 2019, Frankfurt  / DE HAGOS Börse 2018, Stuttgart / DE
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Camina & Schmid | Szkolenia & Eventy 



 

KOK Austria 2019, Wels / A

Training with Suomen 2018, Bissendorf / DE

House fair 2019, Bissendorf / DE

HAGOS Training 2019, Borgholzhausen / DE

Bikertour 2018, Bissendorf / DE
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  Szkolenia & Eventy | Camina & Schmid



Odlew & Stal
Z tradycji prawdziwego rękodzieła

Nasz  asortyment  obejmuje  wiele  produktów designerskich,  

wytworzonych i uformowanych ze starannie wybranych w 

Niemczech materiałów. Nasza miłość do detali odzwierciedla 

się w każdym produkcie. Z prototypów powstają innowacje 

na przyszłość. Liczą się tu przede wszystkim niezawodność, 

długotrwałość i stabilna wartość.

MADE IN GERMANY

10

Camina & Schmid | Produkcja & Montaż  
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Mike Anders 

(zdjęcie poniżej) i 

Sven Diercks (na 

drabinie po pra-

wej), przybyli, aby 

sprawdzić wkład 

kominkowy.  
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Camina & Schmid | Wywiad laboratorium badawcze



Technika pomiaru – emisje, łatwość 
użytkowania i warunki klientów
Co dokładnie badacie w produktach?

Badamy je pod kątem emisji, łatwości użytkowania i 

warunków klientów.

Sprawdzane są też już istniejące urządzenia?

Zarówno nowe, jak i już istniejące urządzenia poddawane 

są badaniom, ponieważ przepisy i wymogi prawne ciągle 

się zmieniają.

Do czego wykorzystuje się uzyskane dane?

Dzięki  stałej  wymianie  informacji  z  działem  zarządza-

nia  produkcją  wyniki  te  wykorzystywane  są  również  

w  nowych  produktach.  Tym  samym  poszerzamy  nasze  

know-how  i  dzięki  wiedzy  możemy  optymalizować  pro-

dukty.  Ponadto  możemy  wspierać  naszych  klientów  w  

punktach serwisowych bądź telefonicznie.

Od jak dawna pracujecie z nową techniką pomiarową?

Od  początku  2017  wszystko  zostało  zorganizowane  na  

nowo  i  powstało  12  stanowisko  kontrolnych.  Nowa  tech-

nika  pomiarowa  w  naszym  drugim  laboratorium  (stan  

techniki i norm) działa od września 2018.

Jakie płyną z tego korzyści?

Zasadniczo  nasz  cały  schemat  wygląda  jak  u  jednego  z  

naszych partnerów – instytutu badawczego. Dzięki temu 

zebrane  dane  są  porównywalne  i  nie  wykazują  dużych  

różnic z tymi w instytucie badawczym.

Jakie  korzyści  widzicie  w zastosowaniu tej  techniki  pomi-

arowej?

Dzięki naszym danym i wytycznym – jak należy badać pro-

dukty – instytuty badawcze mogą szybciej przeprowadzać 

swoje kontrole. Oczywiście jest to dla nas oszczędność cza-

su i pieniędzy!

 

13

 Wywiad laboratorium badawcze | Camina & Schmid



Nasza różnorod-
ność 
Twój  klient  chce  mieć  ogień?  Więc  jesteś  w  dobrym  mie-

jscu.  Obojętnie  czy  to  wkład  kominkowy,  grzewczy,  piec,  

kaseta czy system kominkowy. Spełnimy każde Twoje życ-

zenie – gaz czy drewno, z małą czy dużą ceramiką szklaną – 

czego  sobie  życzysz?  Również  produkty  na  indywidual-

ne zamówienie nie  są dla  nas problemem. Pomożemy Ci  i  

doradzimy w kwestii  Twojego  projektu  –  skontaktuj  się  z  

nami!

 

 

 

 

Asortyment
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Camina & Schmid | Przegląd asortymentu 
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 Przegląd asortymentu | Camina & Schmid



Wkłady komin-
kowe (drewno) 
Nasze wkłady kominkowe z wielostronnymi, ekstra szero-

kimi i okrągłymi frontami dają wiele możliwości projekto-

wania kominków. Tradycyjny lub nowoczesny, ciepło aku-

mulacyjne lub ciepło promieniujące, z techniką wodną, z 

wkładem  przezroczystym  –  nasze  wkłady  spełnią  każde  

życzenie,  ponieważ  realizujemy  również  zamówienia  in-

dywidualne. Wydajne spalanie i najwyższej jakości design 

rozświetlą każde pomieszczenie.
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Camina & Schmid | Wkłady kominkowe (drewno) 



WIĘCEJ INSPIRACJI:

www.camina-schmid.de/kamine/ 
kamineinsaetze
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 Wkłady kominkowe (drewno) | Camina & Schmid
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Camina & Schmid | Wkłady kominkowe (drewno) 



WIĘCEJ INSPIRACJI:

www.camina-schmid.de/kamine/ 
kamineinsaetze
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 Wkłady kominkowe (drewno) | Camina & Schmid



Nasze wkłady kominkowe na gaz to ogień za naciśnięciem 

przycisku.  Stwarzamy  luksusowy,  dekoracyjny  komfort  

dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa. Poczuj ogień 

gazowy,  który jak nigdy przypomina ten z drewna.  Inno-

wacyjna technika i stylowy design razem w ognisku jutra. 

Przekonaj się sam!

Wkłady komin- 
kowe na gaz 
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Camina & Schmid | Wkłady kominkowe gazowe  



WIĘCEJ INSPIRACJI:

www.camina-schmid.de/gaskamin
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 Wkłady kominkowe gazowe | Camina & Schmid
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Camina & Schmid | Kasety kominkowe standardowe i na wymiar 



WIĘCEJ INSPIRACJI:

www.camina-schmid.de/kamine/
mass-kaminkassetten

www.camina-schmid.de/kamine/
neo-line-standardkassetten

 
 

Kasety komin- 
kowe standardo-
we i na wymiar 
Nasze  kasety  kominkowe  przeznaczone  są  do  montażu  

w  istniejącym  już  otwartym  kominku  lub  do  nowych  

instalacji.  4  standardowe  kasety  dostępne  są  z  różnymi  

ramami i mogą zostać dopasowane do warunków na miej-

scu. Kasety na wymiar wykonywane są na indywidualne 

zamówienie Twoje i Twoich klientów. W tym celu do wy-

boru są różne formy kaset oraz fronty.
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 Kasety kominkowe standardowe i na wymiar | Camina & Schmid



Instalacje Camina 
magazynujące 
ciepło
 

Camina  oferuje  wysokiej  jakości  asortyment  instalacji  

systemowych.  Dzięki  wbudowanym  kamieniom  magazy-

nującym ze zbrojonych odlewów promieniowanie cieplne 

oddawane  jest  łagodnie  do  pomieszczenia.  Również  ka-

mienie  magazynujące  do  kominków  gazowych,  technika  

wodna  i  piece  mogą  być  łączone  z  kilkoma  instalacjami.  

Są proste i szybkie w montażu. Czymś niezwykłym jest to, 

że  instalacje  mogą zostać pomalowane na dowolny kolor.  

Daje to Tobie oraz Twoim klientom możliwość doskonałego 

dopasowania instalacji do prawie każdego wnętrza.
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Camina & Schmid | Instalacje Camina magazynujące ciepło  



WIĘCEJ INSPIRACJI:

www.camina-schmid.de/kamine/ 
speicherstein-anlagen
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Instalacje Camina magazynujące ciepło | Camina & Schmid



4 owce
dbają o nasze 

tereny zielone.

 

kraje leżą w strefie 
naszej sprzedaży.

kilometrów przejeżdżamy i 
przelatujemy dla Was rocznie.

42 110.000
 

elementy 
składają się na 

 220.000

722

kilometrów 
przejeżdża rocznie nasz kierowca 
ciężarowy po trasie na południe. 
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Camina & Schmid | Fakty techniczne
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oczów czuwa nad 
naszym płynnym 
procesem produkcji.

gości brało udział w targach fir-
mowych 2019 i sprawiło, że były 
to jedne z największych targów 

w tej branży.

standardowych palenisk  
znajduje się w 

naszym asortymencie.

 

747 

1.324

220
centymetrów szerokości miał najszerszy wyp-
rodukowany przez nas wkład kominkowy z pod-
noszonymi drzwiami (zamówienie indywidualne).
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 Fakty techniczne | Camina & Schmid
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OGNIEŃ POCHODZI Z BISSENDORFU� 
www�camina-schmid�de


