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LAINATE  Milano (Itálie)
3
LAINATE – Mediolan (Włochy)

SAVOIE (Francie)
SAVOIE (Francja)

5 BRNO (Česká Republika)

GERONA (Španělsko)
GIRONA (Hiszpania)

SARVAR (Mad’arsko)

6 BRATYSLAWA (Slovensko)

4

SARVAR (Wgry)

BRNO (Czechy)
BRATYSŁAWA (Słowacja)

7 POZNAŇ (Polsko)

POZNAN (Polska)
8 BUKUREŠT (Rumunsko)

BUKARESZT (Rumunia)
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VYSOKÁ KVALITA NAŠEHO TOPENIŠTĚ.
Dnes, 45 let po svém založen, představuje EdilKamin jednu z
největšch evropských společnost v oblasti výroby krbů a kamen
a může se pochlubit průkopnickými technologiemi
na všech úrovnch zpracován produktu.
Od řezán plechu vykonávaného sedmi nejmodernějšmi
laserovými zařzenmi přes na rovněž robotizovaných stanovištch
prováděné svařován až po lakován realizované složitými
roboty každá operace je kontrolována do nejmenšch detailů
a při nejvyšš úrovni specializace.

VYTÁPĚT DOBŘE, VYTÁPĚT VŠE.
Ke vzrůstajcm požadavkům na kvalitu se přidala také politika
snižován nákladů: výroba na průmyslové úrovni rozmstěná do
pěti závodů na územ celé Evropy a vce než 400 zaměstnanců
umožňuj EdilKaminu nabdnout ekonomicky konkurenceschopné
výrobky.
Našm clem je nejen dodávat kamna a krby účinné, důmyslné a
technologické, chceme také, aby naše topeniště byla dosažitelná
pro každou kapsu.

Hlavn s dlo v Lainate (Itálie)
Siedziba Główna w Lainate (Włochy)

Závod Gabbionetta (Itálie)

NASZ OGIEŃ JEST NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Zakład Produkcyjny w Gabbioneta (Włochy)

Dzisiaj, prawie pół wieku od powstania, firma Edilkamin jest
jednym z najwikszych producentów kominków i piecyków,
korzystajc ze zdobyczy najnowocześniejszych technologii
na każdym etapie produkcji.
Poczwszy od cicia blachy, prowadzonego na siedmiu
nowoczesnych maszynach laserowych, poprzez spawanie
na zrobotyzowanych stanowiskach, aż po automatyczn
lini lakiernicz, każda z operacji podlega precyzyjnej i
specjalistycznej kontroli.

Závod Sarvar, Mad’arsko
Zakład Produkcyjny w Sarvar (Wgry)

GRZEJEMY DOBRZE, GRZEJEMY WSZYSTKICH.

Závod Gerona (Španělsko)
Zakład Produkcyjny w Gironie (Hiszpania)

Wysokie standardy jakości łczymy z polityk obniżania kosz
tów: przemysłowa produkcja, rozlokowana na terytorium
różnych krajów europejskich, 5 zakładów produkcyjnych oraz
ponad 400 pracowników pozwalaj nam zaoferować dosko
nałe urzdzenia w konkurencyjnych cenach.
Naszym celem jest bowiem nie tylko zaproponowanie odbior
com sprawnych, zaawansowanych technologicznie oraz nieza
wodnych kominków i piecyków, pragniemy także, aby nasz
ogień mógł zapłonć w każdym domu.

Slévárna L´Aquila (Itálie)
Odlewnia Żeliwa w L’Acquila (Włochy)

Výroba mramoru Brescia (Itálie)
Zakład Obróbki Marmuru w Brescia (Włochy)

3
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI TEPLOVODNÍCH KRBŮ A KAMEN
AKCESORIA INSTALACYJNE DO PIECYKÓW I KOMINKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM
UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDRŽ / DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

kit 1

kit 2

kit 3

kit 3 bis

OTEVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDRŽ / DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNI TYM

kit 4

kit 5

kit 6

Skřňka k osazen KITu na ze
Skrzynka do zabudowy zestawów KIT

20 ti deskový výměnk
Wymiennik 20 płytkowy

Idrokit drevo
Idrokit do instalacji na dřewno

Nastavitelné nožky
Komplet 4 regulowanych nóżek

Idrokit pelety
Idrokit do instalacji na pelet

Mechanismus pro přvod vnějšho vzduchu
Mechanizm poboru powietrza z zewntrz

Ohřvač
Zasobnik

30 ti deskový výměnk
Wymiennik 30 płytkowy

Spojovac kus
Zestaw złczek

Třcestný ventil 1“ pro regulaci průtoku vody
přiváděné do systému
Zawór trójdrożny do regulacji przepływu
wody do instalacji

Elektronická regulace
Centralka elektroniczna

Grilovac jehla
Grill elektryczny

Oběhové Čerpadlo
Sada ventilů
Zestaw zaworów

4

(2 modely)

Pompa (2 modele)

Průtokoměr
Czujnik przepływu
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TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY
PIECYKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELET
ECOIDRO:
• litinové průčel a hlinkový výměnk,
• ocelové obložen k dispozici v barvách hlinková šedá (foto) a šedá
keramické obložen v barvách višňová červená (foto) a béžová.

IDROFOX:
• litinové průčel a hlinkový výměnk,
• ocelové obložen k dispozici v barvách hlinková šedá (foto) a šedá;
keramické obložen v barvách višňová červená a béžová (foto).

ECOIDRO:
• front żeliwny, korpus kotła z aluminium,
• obudowa ze stali w kolorze szare aluminium (zdjcie), lub szary mat, bdź
obudowa ceramiczna w kolorach czerwony amarant (zdjcie) i beż.

IDROFOX:
• front żeliwny, korpus kotła z aluminium,
• obudowa ze stali w kolorze szare aluminium (zdjcie) lub szary mat, albo
obudowa ceramiczna w kolorach czerwony amarant (zdjcie) i beż.

ECOIDRO ocel /

IDROFOX ocel / w obudowie stalowej

w obudowie stalowej

ECOIDRO keramika / w obudowie ceramicznej

IDROFOX keramika / w obudowie ceramicznej
Technické parametry / Dane techniczne
užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

11,3

14,4

výkon do vody / Moc dla obiegu wodnego

kW

10

12,3

kg/h / kg/godz

2,7

3,4

75

55

95

106

spotřeba pelet / Zużycie peletu

54

Ecoidro

76

Idrofox

ECOIDRO IDROFOX

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

8

8

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

100

130

6

23

160/180

200/225

obsah vody / Pojemność wody
hmotnost / Ciżar

l
kg

5
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TEPLOVODNÍ KAMNA NA DŘEVO
PIECYKI Z PŁASZCZEM WODNYM
AQUA

AQUA

•litinová struktura a rošt, topeniště Scamolex,
•keramické obložen v barvách béž (foto) a bordó.

•korpus i ruszt żeliwne, palenisko szamotowe,
•obudowa z ceramiki w kolorach beżowym (zdjcie) lub bordowym.

COMFORT

COMFORT

•litinová struktura a rošt, topeniště ocelové,
•ocelový pláš v barvách červená a černá (foto).

•korpus i ruszt żeliwne, palenisko stalowe,
• obudowa z blachy lakierowanej na kolor ciemnoszary (zdjcie) lub czerwony.

CALIDRA

CALIDRA

•litinová struktura a rošt, topeniště ocelové,
•keramické obložen v barvách béž a bordó,
•v nabdce model základn a s pckou (foto Calidra s pckou béžová).

•korpus i ruszt żeliwne, palenisko stalowe,
•obudowa z ceramiki w kolorach beżowym (zdjcie) lub bordowym,
•dostpny w wersji podstawowej lub z piecem.

Ø15

AQUA

CALIDRA

COMFORT

CALIDRA s p ckou / z nadstawk
Ø13/15

Ø13/15

AQUA CALIDRA COMFORT

125

97

95

Technické parametry / Dane techniczne
užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

12,5

16

15

výkon do vody / Moc dla obiegu wodnego

kW

7

14

13,5

kg/h / kg/godz

4

4,8

4,5

cm

15

13/15

13/15

120

160

150

l

18

21

21

kg

156

163

155

52
Aqua

6

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

51/61
Comfort/Calidra

67

62/67

52

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

61

Calidra s pckou
Calidra z nadstawk

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia
obsah vody / Pojemność wody
hmotnost / Ciżar

m

2
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NAPÁJENÍ RADIÁTORŮ A VÝROBA TUV.

URZDZENIA WYTWARZAJCE CIEPŁ WOD DLA POTRZEB
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁ
WOD UŻYTKOW.

KLIMA / WARM:
• struktura a topeniště ocelové; bočnice, průčel a dno topeniště litinové,
• obložen mastek (Klima) nebo keramické ve dvou barevných
provedench: ambra (žlutá) a červená (Warm),
• keramické sklo odolné šoku 800°C,
• v nabdce 2 verze: základn nebo s ohřvačem pokrmů.

KLIMACS základn

/wersja podstawowa

KLIMACS s ohř vačem pokrmů/ z nadstawk

KLIMA / WARM:
• korpus i palenisko stalowe, boki, front i płaszczyzna ogniowa żeliwne,
• obudowa ze steatytu (Klima) lub z ceramiki (Warm) w kolorach
miodowym lub czerwonym,
• szyba ceramiczna odporna na szok termiczny do 800°C,
• dostpne w wersji podstawowej lub z piecem.

WARMCS základn

WARMCS s ohř vačem pokrmů / z nadstawk

Technické parametry / Dane techniczne

15

15

127

KLIMA

WARM

užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

19,7

19,7

výkon do vody / Moc dla obiegu wodnego

kW

11,6

11,6

kg/h / kg/godz

5,2

5,2

průměr kouřovodu / Średnica ujścia spalin Ø

cm

15

15

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

200

200

l

40

40

kg

195

140

spotřeba dřeva / Zużycie drewna
56

108

/ wersja podstawowa

64

základn
wersja podstawowa

s ohřvačem pokrmů
z nadstawk

obsah vody / Pojemność wody
hmotnost / Ciżar

7
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Teplovodn krbové vložky s výsuvnými dv řky  SÉRIE IDRO
Kominki wodne z drzwiczkami na zawiasach  SERIA IDRO

• korpus z grubościennej blachy spawanej robotem,
• automatyczny by pass spalin,
• szyba ceramiczna odporna na szok termiczny 800°C,
• zasuwa regulacji powietrza do spalania.

• roboticky svařovaná ocelová struktura se silnými stěnami,
• automatické ovládán komnové klapky (odtahu kouře),
• keramické sklo odolné tepelnému šoku 800°C,
• regulace přsunu vzduchu.

IDRO 50  kW 21

•otevřená exp.nádrž
Ø 18

65

Ø 20
65

•otevřená exp.nádrž
•uzavřená exp.nádrž
s vestavěnou ochlaz.smyčkou (1) a bezpečnostnm
ventilem (2).

IDRO 70  kW 24,1

55
138

•do instalacji w układzie otwartym

2

64
2

64

wyposażony w wżownic (1) oraz zawór
bezpieczeństwa (2).

18

18 55

138

•do instalacji w układzie otwartym
•do instalacji w układzie zamknitym,

(1)

8

(2)

64
79

5

64
83

5
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TEPLÁ VODA PRO RADIÁTORY A VÝROBA TUV.

URZDZENIA WYTWARZAJCE CIEPŁ WOD DLA POTRZEB
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁ
WOD UŻYTKOW.

SCHÉMA FUNKČNOSTI /SCHEMAT FUNKCJONOWANIA

Tepelná izolace na klenbě
(v kompetenci zákaznka)

Klapka v
uzavřené poloze

Warstwa izolacyjna na
nakładce (wykonuje montażysta)

Szyber w pozycji
zamknitej

Klapka v otevře
né poloze

Szyber w pozycji
otwartej
Keramické sklo
odolné do 800°C

Szyba ceramiczna
na 800 °C

IDRO 100  kW 27,6
•otevřená exp.nádrž

Idro 50

Technické parametry / Dane techniczne

Idro 70

Idro100

Ø 25
kW

26,7

30,9

35,3

65

celkový tepelný př kon / Ogólna moc termiczna
užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

21

24,1

27,6

výkon do vody / Moc dla obiegu wodnego

kW

14,4

17

19,4

kg/h / kg/godz

6

7

8

l

60

70

90

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

180

200

260

hmotnost / Ciżar

kg

200

215

240

spotřeba dřeva / Zużycie drewna
obsah vody / Pojemność wody

2

78

18

55

138

•do instalacji w układzie otwartym

81
99

5

9
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Teplovodn krbové vložky s výsuvnými dv řky  SÉRIE ACQUATONDO
Kominki wodne z drzwiczkami gilotynowymi  SERIA ACQUATONDO

• výjimečně tichý a jednoduchý výsun dvřek,
• automatické ovládán komnové klapky (odtahu kouře),
• ochlazovaná rukoje dvřek, nastavitelné nožky (volitelný doplněk),
• keramické sklo odolné šoku 800°C,
• přpojka pro grilovac jehlu.

specjalne prowadnice zapewniaj płynn i cich prac drzwiczek,
zasuwa regulacji powietrza do spalania,
specjalna „zimna” rczka, regulowane nóżki (w opcji),
uchwyt do montażu rusztu,
szyba ceramiczna odporna na szok termiczny 800 °C.

ROVNÉ /Z PROST SZYB  kW 24,1/27,6

PRIZMATICKÉ/Z SZYB PRYZMATYCZN  kW 24,1/27,6

•model 29 otevřená exp.nádrž
•model 22 otevřená exp.nádrž
•model 22 uzavřená exp.nádrž •model 29 uzavřená exp.nádrž

•model 22 otevřená exp.nádrž

•model 29 otevřená exp.nádrž
•model 29 uzavřená exp.nádrž

•model 22 do instalacji w układzie •model 29 do instalacji w układzie
otwartym,
otwartym,
•model 22 do instalacji w
•model 29 do instalacji w
układzie zamknitym.
układzie zamknitym.

•model 22 do instalacji w
układzie otwartym,

•model 29 do instalacji w układzie
otwartym,
•model 29 do instalacji w
układzie zamknitym.

64

* s redukc na 20 cm
* z redukcj na Ø 20 cm

14

8

99

8

19

80

22

54

68

138

80

68

138
54
19

10

Ø25
1

64 1

Ø22*

80

Ø25

Ø 20

75

12

92

14
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TEPLÁ VODA PRO RADIÁTORY A VÝROBA TUV.

URZDZENIA WYTWARZAJCE CIEPŁ WOD DLA POTRZEB
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁ
WOD UŻYTKOW.

Instalace s uzavřenou exp.nádrž :
vestavěná ochlazovac smyčka (1) a
bezpečnostn ventil (2)
Modele przystosowane do instalacji w
układzie zamknitym posiadaj budowan
wżownic schładzajc (1) oraz zawór
bezpieczeństwa (2).

Technické parametry / Dane techniczne

22

29

celkový tepelný př kon / Ogólna moc termiczna

kW

30,9

35,3

užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

24,1

27,6

výkon do vody / Moc dla obiegu wodnego

kW

17

19,4

kg/h / kg/godz

7

8

spotřeba dřeva / Zużycie drewna
obsah vody / Pojemność wody

(1)

(2)

BOČNÍ PROSKLENÍ /Z SZYB NAROŻN  kW 27,6

l

70

90

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

200

260

hmotnost / Ciżar

kg

230

275

ZAOBLENÉ SKLO /Z SZYB OKRGŁ  kW 24,1

•model 29 otevřená exp.nádrž

•model 22 otevřená exp.nádrž

•model 29 do instalacji w układzie
otwartym.

•model 22 do instalacji w układzie
otwartym.

Ø25

99

1

76

57
61
138

80

27

80
23

54
19

7

* s redukc na 20 cm

* z redukcj na Ø 20 cm

23

64
138

pravé
prawy

99

7

19

1

Ø22*
levé (foto)
lewy (zdjcie)

74

9

11
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Teplovodn krb THERMOFIRE
Kominek wodny THERMOFIRE
• UZYSKIWANIE GORCEJ WODY
Wyjtkowo wysoka sprawność urzdzenia rzdu 85% wynika
z optymalizacji procesu spalania: ograniczone zużycie drewna
daje użytkownikowi dodatkowe oszczdności w eksploatacji
Możliwość ogrzania do 140 m2 powierzchni.
Woda krży w rurowym wymienniku umieszczonym w nasad
ce i jest ogrzewana przez spaliny unoszce si z paleniska.
Kominek dostpny w dwóch wersjach:
 do instalacji w układzie otwartym
 do instalacji w układzie zamknitym (z wżownic
schładzajc i zaworem bezpieczeństwa)

65

61

185

185

• OHŘEV VODY
Vysoká účinnost 85% vzniká dky optimalizovanému spalován, což má za důsle
dek snžen spotřeby dřeva a celkových nákladů na vytápěn.
Možno vytápět až 140 m2 plochy.
Voda se nacház ve výměnku s dutým potrubm nad topeništěm a je ohřvána
kouřem.
K dispozici pro montáž:
 s otevřenou expanzn nadrž
 s uzavřenou expanzn nádrž (s ochlazovac smyčkou a termostatickým ventilem).

80

92

185

ROVNÁ VÝSUVNÁ DVÍŘKA /DRZWICZKI PROSTE GILOTYNOWE

66

67

185

ROVNÁ KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA / DRZWICZKI PROSTE NA ZAWIASACH

84

84

PRIZMATICKÁ VÝSUVNÁ DVÍŘKA / DRZWICZKI PÓŁOKRGŁE GILOTYNOWE

Technické parametry / Dane techniczne
užitečný výkon /Moc użytkowa

kW

14,9

výkon do vody /Moc dla obiegu wodnego

kW

9

kg/h / kg/godz

4

průměr kouřovodu Ø /Średnica ujścia spalin Ø

cm

20

vytápěná plocha /Ogrzewana powierzchnia

m2

140

l

55

spotřeba dřeva /Zużycie drewna

obsah vody /Pojemność wody
hmotnost / Ciżar

12

THERMOFIRE

kg

290/330

ZAOBLENÁVÝSUVNÁDVÍŘKA/DRZWICZKIPRYZMATYCZNEGILOTYNOWE

Pro instalaci s uzavřenou expanzn nadrž
vestavěná ochlazovac smyčka (1) a pojistný
ventil (2).

Wersja do instalacji w układzie
zamknitym wyposażona jest w
wżownic schładzajc (1) oraz zawór
bezpieczeństwa (2).

(1)

(2)

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK
WYMIENNIK
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Teplovodn Krb AIRFIRE
Kominek powietrzny AIRFIRE
• OHŘEV VZDUCHU
Topeniště je obloženo žáruvzdorným materiálem pro lepš spalován, které
zajišuje dosažen vysoké teploty a tm i:
vždy čistého skla, vysoké účinnosti a n zkých emis do ovzduš .

Powietrze ogrzewane jest w rurze wymiennika, oraz w stalowej
nakładce, której konstrukcja została opracowana specjalnie, by
zwikszyć powierzchni wymiany ciepła.

65

61

152

152

Proudc vzduch se ohřvá v kovovém žebrovaném nástavci a procház trubic
výměnku.

• OGRZEWANIE POWIETRZA
Palenisko wykonane jest z materiału ogniotrwałego, który izoluje
proces spalania i pozwala uzyskać wysok temperatur gwa
rantujc: zawsze czyst szyb, wyjtkow sprawność,
niskie emisje spalin.

80

92

ROVNÁ VÝSUVNÁ DVÍŘKA /DRZWICZKI PROSTE GILOTYNOWE

66

67

152

152

ROVNÁ KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA / DRZWICZKI PROSTE NA ZAWIASACH

84

PRIZMATICKÁ VÝSUVNÁ DVÍŘKA / DRZWICZKI PÓŁOKRGŁE GILOTYNOWE
Jedinečná struktura doplněná o:
• teplovodn výměnk pro model THERMOFIRE,
• ocelový nástavec pro model AIRFIRE.

84

ZAOBLENÁVÝSUVNÁDVÍŘKA/DRZWICZKIPRYZMATYCZNEGILOTYNOWE
Na bazie korpusu z szamotowym paleniskiem możemy modułowo uzyskać:
• model THERMOFIRE z doskonałym wymiennikiem do ciepłej wody,
• model AIRFIRE z nakładk stalow do wyjtkowo sprawnego ogrzewania
powietrza.
Technické parametry / Dane techniczne

OCELOVÝ NÁSTAVEC
NAKŁADKA STALOWA

užitečný výkon /Moc użytkowa

AIRFIRE
kW

10

kg/h / kg/godz

3

průměr kouřovodu Ø /Średnica ujścia spalin Ø

cm

20

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

90

hmotnost /Ciżar

kg

165/215

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

13
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Teplovzdušné krby  SÉRIE TEKNO
Kominki powietrzne – SERIA TEKNO

• celolitinové topeniště s dvřky s keramickým sklem,
• vytvoř velké množstv teplého vzduchu, který může být pomoc
flexibilnch trubic rozveden do okolnch mstnost.

• palenisko żeliwne, drzwiczki gilotynowe z szyb ceramiczn,
• wytwarzaj gorce powietrze w ilości wystarczajcej do ogrzania
wielu pomieszczeń przyległych.

Cirkulace teplého vzduchu může být dosaženo:
• přirozeným prouděnm (N),
• ventilac s nuceným oběhem (V).

Cyrkulacja powietrza uzyskiwana jest na dwa sposoby:
• konwekcj naturaln (wersja N),
• konwekcj wymuszon (wersja V).

TEKNO 1

TEKNO 2

Ø 25

75
95

10

39

10

10

80,5
95

4,5

44
63,5
19,5

19,5

44
63,5

155

53

56,5

63,5

7
39

14

pravý roh
kominek w prawym narożniku

7

54
7
155

53

levý roh
kominek w lewym narożniku

54

2

2

Ø 25

4,5

80,5
95

10
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VYRÁBÍ TEPLÝ VZDUCH PRO VYTOPENÍ
VĚTŠÍCH PROSTOR.

GORCE POWIETRZE DO OGRZANIA
POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH.

Technické parametry / Dane techniczne
užitečný výkon / Moc użytkowa

N

kW

V

15,4

15,8

kg/h / kg/godz

5

5

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

25

25

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m

2

145

145

hmotnost / Ciżar

kg

185/220

190/225

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

ROZVODY TEPLÉHO VZDUCHU
DYSTRYBUCJA GORCEGO POWIETRZA

KIT A: mstnost s krbem
Zestaw KIT A: pomieszczenie z kominkiem

KIT B: mstnost s krbem + jedna sousedn
Zestaw KIT B: pomieszczenie z komin
kiem + jedno przyległe

TEKNO 3

KIT C: mstnost s krbem + dvě sousedn
Zestaw KIT 3: pomieszczenie z
kominkiem + dwa przyległe

62

155

53

7

33

54

2

Ø 25

8

39

26

46,5
95

5,5

46,5
84

5,5

15
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Teplovzdušné krby  SÉRIE DREAMLIGHT
Kominki powietrzne – SERIA DREAMLIGHT
Řada topeniš pokrokové technologie a vysoké kvality.
Osobitou charakteristikou této série jsou vysoký tepelný výkon, velkole
pá světelnost dosažená použitm keramického materiálu topeniště
(Ecokeram®) a vždy čisté sklo.

Kolekcja nowoczesnych wkładów o niepowtarzalnej linii estetycznej.
Głównymi jej atutami s bardzo wysoka sprawność, wyjtkowy efekt
rozświetlenia pomieszczenia, dziki zastosowaniu paleniska z ceramiki
Ecokeram®, oraz zawsze czysta szyba.

Cirkulace teplého vzduchu může být dosaženo:
• přirozeným prouděnm (N),
• ventilac s nuceným oběhem (EWS).

Wkłady s dostpne w dwóch wersjach obiegu ciepłego powietrza:
• konwekcja naturalna (N),
• sterowany elektronicznie wymuszony obieg powietrza (EWS).

CRISTAL 45

16

CRISTAL 76

CRISTAL 90
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DESIGN POSLEDNÍ GENERACE
TOPENIŠŤ Z ECOKERAM®.

NOWOCZESNE WZORNICTWO
PALENISKO Z CERAMIKI ECOKERAM®.

VOLITELNÉ:
lakované orámován hrdla

Technické parametry / Dane techniczne

OPCJONALNIE:
Lakierowana blenda do szyby

užitečný výkon / Moc użytkowa

zúžený rám
blenda do szyby

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

výstelka
kominek

obložen
obudowa

FLAT 100 / FLAT 120

76

90

FLAT
100

FLAT
120

DOUBLE

N/EWS N/EWS N/EWS N/EWS N/EWS

N

kW 10,5/1112/12,5 13/13,5 10,5/11 13/14

12

kg/h / kg/godz

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

45

cm

3,5

4

4,5

3,5

4,5

4

20

25

25

25

30

25

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

2

m

120

130

150

115

140

125

hmotnost / Ciżar

kg

205

230

270

167

290

350

DOUBLE

17
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KRBOVÁ VLOŽKA NA PELETY
KOMINEK NA PELET
• litinové topeniště, dvřka s keramickým sklem,
• vytvář velké množstv teplého vzduchu, který může být rozváděn do
sousednch mstnost,
• pomoc flexibilnch trubic,
• nucený odtah kouře Ø průměru 8 cm,
• přikládán pelet zepředu,
• dálkové ovládán ve výbavě.

• z żeliwa, drzwiczki wyposażone w szyb ceramiczn,
• wytwarza gorce powietrze ilościach wystarczajcych do rozpro
wadzenia i ogrzania pomieszczeń przyległych,
• muszone odprowadzenie spalin Ø 8cm,
• zasobnik na pelet z przodu kominka,
• pilot na wyposażeniu,
• dwie kratki na wyposażeniu do montażu nakładki.

NUCENÝ ODTAH
Spaliny jsou odtahovány a
vyháněny hrdlem, které je um
stěno nahoře.’

MECHANICZNE
ODPROWADZENIE SPALIN
Spaliny pochodzce ze spala
nia s odprowadzane mecha
nicznie króćcem umieszczonym
w górnej czści urzdzenia.

KIT SEDM
pro prouděn teplého vzduchu
do sousedn mstnosti.

Zestaw KIT 7
do rozprowadzenia powietrza
w przyległym pomieszczeniu.

Čeln zásobnk pro přikládán
pelet.

Frontalna kaseta z
zasobnikiem peletu.

PELLBOX SCF
Technické parametry / Dane techniczne

18

PELLBOX SCF

užitečný výkon /Moc użytkowa

kW

10

spotřeba pelet /Zużycie drewna

kg/h / kg/godz

2,2

kapacita zásobn ku /Pojemnosc zasobnika

kg

25

vytápěná plocha /Ogrzewana powierzchnia

m2

100

hmotnost /Ciżar

kg

150

catalogo est europa 2008_definitivo ceco_polacco_1 parte.qxp

15/04/2008

11.46

Pagina 20

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO
KASETY KOMINKOWE
Obzvláště kompaktn topeniště určená k obestavbě, velmi pečlivě tech
nicky realizovaná a s výrazným estetickým efektem.
Při použit vhodných sestav KIT, které zajišuj rozvod teplého vzduchu,
je možné vytápět vce mstnost.

Estetyczne kasety do zabudowy o kompaktowej bryle i doskonałych
parametrach technicznych.
Ogrzane w palenisku powietrze można rozprowadzić za pomoc alu
miniowych przewodów do pomieszczeń przyległych.

• Cirkulace teplého vzduchu může být dosaženo:
• přirozeným prouděnm (N),
• ventilac s nuceným oběhem (V).

Dostpne w dwóch wersjach obiegu ciepłego powietrza:
konwekcja naturalna (N),
wymuszony obieg powietrza (V).

ECOSTAR ROVNÁ / Z PROST SZYB

ECOSTAR ZAOBLENÁ / Z PÓŁOKRGŁ SZYB

EASYBOX

Technické parametry / Dane techniczne

N

kW

12,5/13

11,3

kg/h / kg/godz

4,2/4,7

4

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

18/20

16/18

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

120/125

110

hmotnost /Ciżar

kg

135/149

110

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

ECOSTAR ROVNÁ
ECOSTAR Z PROST SZYB

ECOSTAR ZAOBLENÁ
ECOSTAR Z PÓŁOKRGŁ SZYB

EASYBOX

N/V
užitečný výkon / Moc użytkowa

EASYBOX

ECOSTAR

19
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FIREBOX
FIREBOX

• montuj se i bez účasti zednků,
• celolitinové topeniště, dvřka s keramickým sklem,
• komnová klapka s funkc automatického otevřen, demontovatelná
pro proveden čištěn komna.

• wyjtkowo łatwy montaż,
• palenisko żeliwne, drzwiczki z szyb ceramiczn,
• automatyczny szyber z możliwości demontażu w celu ułatwienia
czyszczenia przewodu kominowego.

Cirkulace teplého vzduchu může být dosaženo:
• přirozeným prouděnm (N),
• ventilac s nuceným oběhem (V).

Dostpne w dwóch wersjach obiegu ciepłego powietrza:
• konwekcja naturalna (N),
• wymuszony obieg powietrza (V).

DECO

PIANA

DECO

20

PIANA

TONDA

TONDA

LUCE
ROVNÁ / Z PROST SZYB

LUCE
ZAOBLENÁ/ Z SZYB PÓŁOKRGŁ

LUCE
PRIZMATICKÁ /Z SZYB PRYZMATYCZN
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Technické parametry / Dane techniczne

užitečný výkon /Moc użytkowa
spotřeba dřeva / Zużycie drewna

DECO

PIANA

TONDA

N/V

N/V

N/V

LUCE
54
N/V

62
N/V

kW 10/10,5 11,5/12 11,5/12 10/10,5 11,5/12
kg/godz

3,5

4

4

3,5

4

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø cm

20

20

20

20

20

vytápěná plocha /Ogrzewana powierzchnia

m2 90/100 100/110 100/110 90/100 100/110

hmotnost / Ciżar

kg 103/105 126/128 131/133 100/135 110/145

LUCE 54  62 (N/V) ROVNÁ / Z PROST SZYB

LUCE 54  62 (V) ZAOBLENÁ/ Z SZYB PÓŁOKRGŁ

IRON 54 cm 108x9x95h Luce 54, Deco
IRON 62 cm 113x9x102h Luce 62, Piana, Tonda, Pellbox SCF

LUCE 54  62 (V) PRIZMATICKÁ /Z SZYB PRYZMATYCZN

SILVER 54 cm 103x4x90h Luce 54, Deco
SILVER 62 cm 107x4x96h Luce 62, Piana, Tonda, Pellbox SCF

21
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KLASICKÉ OBESTAVBY
OBUDOWY KLASYCZNE

22

MODENA cm 116x116x116h  Ecostar, Tekno 1

AURORA cm 142x68x106h  Ecostar
AURORA due cm 142x86x111h  Tekno 1

APOLLO cm 130x68x109h  Tekno 3

SIVIGLIA cm 105x105x111h  Tekno 3
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OBESTAVBY ACQUATONDO
OBUDOWY DO ACQUATONDO

GIBILTERRA cm 148x91x111h  Acquatondo 22 rovná/z prost szyb

LINARES cm 162x105x111h  Acquatondo 22 prizmatická/z szyb
pryzmatyczn

PORTORICO cm 130x90x106h  Idro 50

BAHIA cm 112x112x116h  Acquatondo zaoblená /z szyb okrgl

23
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MODERNÍ OBESTAVBY
OBUDOWY NOWOCZESNE

EASY cm96x29x80h  Thermofire zaoblená/z szyb półokrgł ,

COVER cm124x24x85h  Thermofire prizmatická/z szyb

Airfire zaoblená/z szyb półokrgł

pryzmatyczn, Airfire prizmatická/z szyb pryzmatyczn

BIX BOX 62  Pellbox SCF, Luce 62, Cristal, Flat, Double,

AIR 54 cm 106x4x75h  Luce 54, Deco
AIR 62 cm 110x4x81h  Luce 62, Piana, Tonda, Pellbox SCF

Thermofire rovná/z prost szyb, Airfire rovná/z prost szyb

24
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MEXICO cm146x8x113h  Thermofire rovná/ z prosta szyba,
Airfire rovná/ z prosta szyba

SAHARA 100 cm 171x7x98h  Flat 100

INCAS 54 cm 108x7x149h  Luce 54, Deco
INCAS 62 cm 118x7x157h  Luce 62, Piana, Tonda, Pellbox SCF

DROMOND 45 cm100x38x174h  Cristal 45 (foto), Cristal 76/90

25
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KAMNA NA PELETY
PIECYKI NA PELET
JUNIOR:
• celolitinová struktura,
• keramické obložen v barvě bordó a béžové,
• kompletně programovatelná.

TREND PLUS:
• celolitinová struktura a topeniště,
• obložen keramické v barvě pskové, terracotta a bordó (foto) nebo mastek
• ve výbavě s týdennm programovacm zařzenm a regulačnmi knoflky

JUNIOR:
• cały korpus z żeliwa,
• obudowa ceramiczna w kolorach bordowym lub beżowym,
• pełna możliwość programowania.

TREND PLUS:
• cały korpus i palenisko z żeliwa,
• obudowa ceramiczna w kolorach piaskowym, terakota, bordowym
(zdjcie) lub steatyt (zdjcie),
• z wbudowanym programatorem tygodniowym oraz pokrtłami do regulacji

JUNIOR keramika bordó/ w obudowie ceramicznej bordo

TREND PLUS mastek / w obudowie ze steatytu

JUNIOR keramika béžová /w obudowie ceramicznej beż

TREND PLUS keramika / w obudowie ceramicznej

49
48

Junior

26

JUNIOR

TREND PLUS

užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

5,8

8,3

spotřeba pelet / Zużycie peletu

kg/godz

1,3

2

průměr kouřovodu /Średnica ujścia spalin Ø

cm

8

8

vytápěná plocha/ Ogrzewana powierzchnia

m2

60

85

hmotnost / Ciżar

kg

132

148

50

91

94

Technické parametry / Dane techniczne

49

Trend Plus
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IRIS:
• celolitinová struktura,
• obložen keramické v barvě bordó, šedé a terracotta (foto) nebo
mastek (foto),
• ovládán regulace výkonu speciálnmi knoflky.

MARIU’:

IRIS:
• cały korpus i palenisko z żeliwa,
• obudowa ceramiczna w kolorach bordowym, szarym, terakota
(zdjcie) lub steatyt (zdjcie),
• pokrtła do regulacji parametrów pracy.

MARIU’:

11.49
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• celolitinové topeniště,
• keramické obložen s reliéfnm dekorem v barvě bordó, kůže (foto)
nebo obložen ocelové s keramickými vsuvkami (foto),
• vybavena synoptickým panelem a týdennm programovacm zařzenm.

• komora paleniska z żeliwa,
• obudowa z dekoracyjnej ceramiki w kolorach bordowym, miodowym (zdjcie)
oraz w obudowie stalowej ze wstawkami ceramicznymi (zdjcie),
• wbudowany panel synoptyczny oraz programator tygodniowy.

IRIS mastek / w obudowie ze steatytu

MARIU’ keramika / w obudowie ceramicznej

IRIS keramika / w obudowie ceramicznej

MARIU’ ocel / w obudowie stalowej

60

Iris

IRIS

MARIU’

8,3

8,3

užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

spotřeba pelet/ Zużycie peletu

kg/godz

2

2

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

8

8

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

85

85

hmotnost / Ciżar

kg

148/180

150

51

46

95

94

Technické parametry / Dane techniczne

55

Mariu’

27

catalogo est europa 2008_definitivo ceco_polacco 2 parte.qxp

15/04/2008

11.50

Pagina 7

KAMNA NA DŘEVO
PIECYKI OPALANE DREWNEM
MARIU’/L:
• ocelová struktura, topeniště a průčel ohniště litinová,
• obložen keramické s reliéfnm dekorem v barvách bordó (foto) a
kůže nebo šedé ocelové.

MARIU’/L:
• korpus stalowy, front, górna płyta i palenisko z żeliwa,
• obudowa z dekoracyjnej ceramiki w kolorach bordowym (zdjcie),
miodowym, oraz w stali (zdjcie).

MARIU’ ocel / w obudowie stalowej

MARIU’ keramika / w obudowie ceramicznej
Technické parametry / Dane techniczne

MARIU’

Ø 13
kW

8

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

kg/godz

2,5

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

13

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

80

hmotnost / Ciżar

kg

157

51

95

užitečný výkon / Moc użytkowa

55

28
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IRIS LEGNA:
• litinová struktura a topeniště,
• keramické obložen v barvách bordó a blá káva (foto).

OLYMPIA:
• litinová struktura a topeniště ze Scamolexu,
• obložen mastek nebo šedá ocel.

IRIS DREWNEM:
• korpus i palenisko z żeliwa,
• obudowa ceramiczna w kolorach bordowym i morelowym (zdjcie).

OLYMPIA:
• korpus żeliwny, palenisko ze scamolexu,
• obudowa ze steatytu lub szarej stali.

OLYMPIA mastek / w obudowie ze steatytu

IRIS/L keramika / w obudowie ceramicznej

OLYMPIA ocel / w obudowie stalowej
Technické parametry / Dane techniczne
užitečný výkon / Moc użytkowa

13

48

94

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

60

IRIS drewnem OLYMPIA
kW

7,8

7,8

kg/godz

2,5

2,5

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

8

8

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

80

80

hmotnost / Ciżar

kg

180

180

29
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KAMNA NA DŘEVO
PIECYKI OPALANE DREWNEM
ASIA:
• topeniště a komponenty z litiny,
• keramické obložen v barvách bordó, béžová (foto) a biskvit,
• automatické zavrán dvřek topeniště.

VENERE:
• topeniště a komponenty z litiny,
• keramické obložen v barvách bordó (foto) a smetana,
• automatické zavrán dvřek topeniště.

ASIA:
• elementy korpusu i paleniska z żeliwa,
• obudowa z ceramiki dostpnej w kolorach bordowym, beżowym
(zdjcie) oraz biszkoptowym,
• drzwiczki ze sprżyn samozamykaj c .

VENERE:
• elementy korpusu i paleniska z żeliwa,
• obudowa z ceramiki dostpnej w kolorach bordowym (zdjcie) lub
śmietankowym,
• drzwiczki ze sprżyn samozamykaj c .

ASIA keramika / w obudowie ceramicznej

VENERE keramika / w obudowie ceramicznej
Technické parametry / Dane techniczne

ASIA

VENERE

8,5

8,5

kg/godz

3

3

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

15

15

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

80

80

hmotnost / Ciżar

kg

115

115

užitečný výkon / Moc użytkowa

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

Asia/Venere

30

kW

catalogo est europa 2008_definitivo ceco_polacco 2 parte.qxp

MISS:
• litinová horn deska (top) a průčel •topeniště ze Scamolexu,
• keramické obložen v barvách vanilka a okrová (foto).
DAMA:
• topeniště a komponenty z litiny, • automatické zavrán dvřek topeniště
• keramické obložen v barvách bordó a smetana (foto).
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GIULIA:
• ocelová struktura, lakovaná litinová horn deska (top) a průčel,
topeniště ze Scamolexu,

• keramické obložen v barvách antická červená a biskvit (foto)
nebo ocelové lakované šedé (foto),
• automatické zavrán dvřek topeniště

MISS:
• płyta górna i drzwiczki żeliwne, palenisko ze scamolexu,
• obudowa z ceramiki dostpnej w kolorach waniliowym oraz ochra (zdjcie).
DAMA:
• elementy korpusu i paleniska z żeliwa • drzwiczki ze sprżyn samozamykaj c ,
• obudowa z ceramiki dostpnej w kolorach bordowym lub śmietankowym (zdjcie).

GIULIA:
• korpus stalowy, palenisko z żeliwa, front i płyta górna z lakierowanego
żeliwa,
• obudowa z ceramiki dostpnej w czerwonym, biszkoptowym (zdjcie)
lub ze stali lakierowanej na szaro (zdjcie),
• drzwiczki ze sprżyn samozamykaj c .

MISS keramika / w obudowie ceramicznej

GIULIA keramika /w obudowie ceramicznej

DAMA keramika / w obudowie ceramicznej

GIULIA ocel / w obudowie stalowej
Technické parametry / Dane techniczne

Ø 13

DAMA

MISS

GIULIA

kW

7,2

8

8

kg/godz

2,5

2,6

2,6

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

13

13

13

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

70

80

80

hmotnost / Ciżar

kg

105

90

95

86

92

užitečný výkon / Moc użytkowa

45

45

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

44

44

Miss

Dama

Giulia

31
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KAMNA NA DŘEVO
PIECYKI OPALANE DREWNEM
GLORIA:
• topeniště a komponenty z litiny,
• keramické obložen v barvách bordó a biskvit,
• k dispozici model základn nebo s pckou

ELF:
• ocelová struktura a litinové topeniště,
• obložen mastek (foto),
• k dispozici model základn nebo s pckou

GLORIA:
• elementy korpusu i paleniska z żeliwa,
• obudowa z ceramiki w kolorach bordowym lub biszkoptowym,
• dostpny w wersji podstawowej i z nadstawk .

ELF:
• korpus stalowy, palenisko z żeliwa,
• obudowa ze steatytu (zdjcie),
• dostpny w wersji podstawowej i z nadstawk .

GLORIA základn / wersja podstawowa

ELF základn / wersja podstawowa

GLORIA s pckou / wersja z piecem

ELF s pckou / wersja z piecem
Technické parametry / Dane techniczne

Ø13
Ø13

ELF

kW

7,2

7,2

kg/godz

2,5

2,5

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

13

13

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

70

70

hmotnost /Ciżar

kg

105/130

120/145

užitečný výkon / Moc użytkowa

122

spotřeba dřeva/ Zużycie drewna

zákland
wersja podstawowa

45

45

92

44

32

GLORIA

44

s pckou
wersja z piecem
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ERIKA:
• ocelová struktura, litinový rošt a dno topeniště,
• topeniště ze Scamolexu,
• obložen keramické v barvách bordó a béžové nebo mastek

ERIKA:
• korpus stalowy, płaszczyzna ogniowa i ruszt z żeliwa,
• okładzina paleniska ze scamolexu
• obudowa z ceramiki dostpnej w bordowym lub beżowym, oraz ze
steatytu.

ERIKA keramika /w obudowie ceramicznej

ERIKA mastek / w obudowie ze steatytu
Technické parametry / Dane techniczne

ERIKA

užitečný výkon / Moc użytkowa

kW

5

spotřeba dřeva / Zużycie drewna

kg/godz

1,5

průměr kouřovodu Ø / Średnica ujścia spalin Ø

cm

13

vytápěná plocha / Ogrzewana powierzchnia

m2

50

hmotnost / Ciżar

kg

90

33
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PŘÍSLUŠENSTVÍ pro kamna a krby
AKCESORIA do piecyków i kominków
KOUŘOVODY PRO KAMNA NA DŘEVO /ELEMENTY PRZYŁ CZENIOWE DO KOMINÓW
OCELOVÉ Ø PRŮMĚRU 13 cm NEBO 15 cm, TLOUŠŤKA 2 mm, ČERNĚ LAKOVANÉ / STAL Ø 13 cm I Ø 15cm, GRUBOŚĆ 2mm, LAKIEROWANE NA SZARO
Dl s kolenem 90°a reviznm
otvorem
Kolano 90° z wyczystk i
szybrem

Spojovac dl o délce
cm 25, 50, 100
Rura prosta ze zł czem długość
25, 50, 100 cm

Komnový dl s vestavěnou
klapkou 30 cm
Rura prosta z szybrem dł.
30cm

Teleskopický dl (45°) Ø 13
Teleskopowa rozeta naścienna
(45 °) Ø 13cm

KIT antikondenzačn
Zestaw odprowadzania
skroplin

Nástěnný kroužek
Rozeta naścienna

Koleno 90°
Kolano 90°

Koleno 45°s reviznm otvorem Teleskopický dl
Kolano 45° z otworem
Rozeta teleskopowa
rewizyjnym

KRBOVÉ NÁŘADÍ/ ZESTAWY KOMINKOWE

SPR nikl
SPR nikiel

SPR černé
SPR czarny

SPR zaoblené
SPR okr gły

Zaoblené
Zestaw okr gły

SPT nikl
SPT nikiel

SP C/černé nožky SPQ černé
SP C/PIEDI czarny SPQ czarny
z nóżkami

Vysavač popela
Zasysacz do popiołu

ROZVODY TEPLÉHO VZDUCHU/ DYSTRYBUCJA GOR CEGO POWIETRZA
Mřžka pro přvod vnějšho
vzduchu
Kratki wentylacyjne do doprowad
zenia powietrza z zewn trz

Mřžka pro výstup teplého vzduchu typ B1 Ohebná hlinková trubice 14 cm
Vzduchová oběhová mřžka
Kratki nawiewowe ciepłego powietrza typu B1 Gitki przewód aluminiowy o średnicy Ø 14 cm. Kratki wentylacyjne na okap kominka

G4
G1
2

G9

1

G7

Pro objednán krbů a obestaveb určených pro umstěn do rohu
definujte jako „PRAVÝ“ krb nebo obestavbu, které se budou
umis ovat do pravého rohu, jak je vyznačeno viditelně na
obrázku.
W celu prawidłowego zamówienia kominków lub obudów
narożnych zwracamy uwag, że stron praw DX lub lew SX
oznacza si według narożnika, w którym kominek bdzie ustawiony,
czyli kominek prawostronny to kominek ustawiony w prawym
narożniku wzgldem miejsca, z którego na niego patrzymy, a lewo
stronny – to kominek ustawiony w narożniku po lewej stronie wzgl
dem miejsca obserwacji.

34

Levá
lewostronny

Levá
lewostronny

Pravá
Pravá
prawostronny prawostronny

bod pozorován (čeln pohled)
st d patrzymy

G6
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KOUŘOVODY PRO KAMNA NA PELETY / ELEMENTY PRZYŁ CZENIOWE DO PIECYKÓW NA PELET
NUCENÝ ODTAH SPALIN  KOUŘOVOD 8 cm / SYSTEM WYMUSZONEGO ODPROWADZENIA SPALIN W ŚCIAN DO PIECÓW NA PELET Ø 8 cm

Jednostěnná nerez ocel aisi 316/L černě lakovaná průměr 8 cm s těsněnm
Jednościenne ze stali kwasoodpornej INOX AISI 316/L Ø 8 cm malowane na kolor czarny z uszczelk
SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ZAPOJENÍ
PODSTAWOWY SCHEMAT INSTALACJI

A1
B1

A2

C
B2

C

B2

A3

A3

D

(cm 100)

F

E

E
F

H

G

Jednostěnná nerez ocel aisi 316/L průměr 8 cm s těsněnm
Jednościenne ze stali kwasoodpornej INOX AISI 316/L Ø 8 cm malowane na kolor czarny z uszczelk
SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ZAPOJENÍ
PODSTAWOWY SCHEMAT INSTALACJI

B2

B1

A1
A2

C
B2

A3
F

C

A3

G

(cm 100)

E
F

D
E

A 1/2/3  cm 25/50/100

dl kouřovodu / rura prosta

B 1/2  45° / 90°

koleno / kolano

C  Ø cm 8

nástěnný kroužek / osłona przyścienna

D

svorka / obejmy mocuj ce

E
E
F
G
H

Tkus samec / trójnik rurowy mski
Tkus samice / trójnik rurowy żeński
zátka bez výpusti kondenzátu / kondensor bez odprowadzania
komnový nástavec / parasol
dvojitý spojovac kus s drážkou (samice) / podwójny kielich żeński

H

35
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EDILKAMIN ITALIA  20020 Lainate (Milano)  Via Mascagni, 7  Tel. +39 02 937621  Fax +39 02 93762400
www.edilkamin.com

Ze wzgldu na nieustannie prowadzone prace nad optymalizacj swojej oferty firma EDILKAMIN S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili zmian w parametrach technicznych i estetycznych swoich wyrobów, przedstawionych w niniejszym katalogu.
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Edilkamin International si vyhrazuje možnost změn v kterémkoliv momentu bez nutnosti avza a nenese žádnou zodpovědnost za přpadné tiskové chyby týkajc se technických údajů a rafických vyobrazen produktů v tomto katalogu.
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