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ZASTOSOWANIE
Ogrzewanie pomieszczeń – budynki mieszkalne, letniskowe,
budynki użyteczności publicznej: do ciągłego palenia

ZALETY
� innowacyjne rozwiązania techniczne – keramott jako cera-
miczne wyłożenie paleniska pozwala uzyskać efekt czystego
wnętrza, jak również chroni palenisko i kumuluje ciepło; sys-
tem przepustnic powietrza pozwalający na bardzo precyzyj-
ną regulację procesu spalania; wysoka szczelność palenisk,
a co za tym idzie niespotykana sprawność; bardzo szeroki
wybór zarówno wkładów kominkowych, jak i pieców wolno
stojących; systemy kumulacji ciepła HMS; oczyszczanie szyby
– kurtyna powietrzna; wtórne dopalanie spalin
� piece wolno stojące – wykończenie z różnych materiałów
np. stal, aluminium, ceramika, steatyt, marmur – dobierane
zgodnie z upodobaniami, tradycyjne kozy żeliwne w nowo-
czesnym wzornictwie

CHARAKTERYSTYKA
� Wkłady kominkowe
Typy: ścienne, narożne, dwustronne, pryzmatyczne, półokrągłe
Materiał: keramott, stal, żeliwo
Wykończenie powierzchni: stal antracyt lub galwanizowana
Szyby: płaskie, pryzmatyczne, półokrągłe, podwójne, klejone
Moc [kW]: 6-11 wg norm DIN
Sprawność cieplna [%]: 70-86
Masa [kg]: 115-326
Średnica rury dymnej [mm]: 160-250
Paliwo: drewno liściaste, brykiet drewniany

� Piece wolno stojące
Materiał: stal, żeliwo, keramott, ceramika, aluminium
Wykończenie powierzchni: ceramika, stal inox, stal antracyt,
steatyt, marmur
Szyby: płaskie, pryzmatyczne, półokrągłe
Moc [kW]: 5-13 wg norm DIN
Sprawność cieplna [%]: 70-86
Masa [kg]: 115-250
Średnica rury dymnej [mm]: 130-180
Paliwo: drewno liściaste, brykiet drewniany

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Austria
Dystrybucja: poprzez sieć firm partnerskich na terenie całe-
go kraju
Gwarancja: 5 lat na korpus, 2 lata na elementy ruchome:
drzwiczki, elementy regulujące dopływ powietrza, prowadnice
Aprobaty i certyfikaty:
DIN 18891, DIN 18895, DIN EN 13229, DIN EN 13240
Pozostała oferta: piece wolno stojące gazowe, zabudowy
kominkowe, system HMS – ceramiczne płyty akumulujące
ciepło do 3 razy dłużej, płyty podłogowe, akcesoria komin-
kowe, ruszty, przewody dymowe, kleje, gładzie, fugi

Piece wolno stojące i wkłady kominkowe
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