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Systemy Leonardo i Galileo służą do automatycznej kontroli spalania peletu. 
Na bieżąco monitorują podstawowe parametry spalania, uzależnione od:
• właściwości przewodu kominowego
• warunków atmosferycznych
• parametrów peletu
korygując pracę urządzenia w celu zoptymalizowania osiągów i uzyskania oszczędności w 
zużyciu paliwa 

Innowacyjny palnik ceramiczny z katalizatorem, który podnosi temperaturę spalania, 
zwiększając sprawność cieplną oraz redukując szkodliwe emisje do atmosfery.

Hermetyczne piecyki na pelet, w których powietrze do spalania oraz w systemie czystej 
szyby  w całości pobierane jest z zewnątrz, zamiast tradycyjnie z pomieszczenia, co oznacza 
większy komfort, bezpieczeństwo i brak przeciągów.
Idealnie nadają się do wysokoizolowanych, nowowczesnych domów termooszczędnych 
i pasywnych, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego 
pomieszczeń. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym mogą być instalowane 
nawet w sypialniach

Wieloletnie badania prowadzone przez Edilkamin doprowadziły do wypracowania nowego i 
rewolucyjnego systemu spalania, nazwanego S.C.P. 
(Sistema Combustione Pulita - System Czystego Spalania). Gwarantuje on wysoką czystość 
spalin oraz zwiększoną sprawność termiczną urządzeń. 
Powietrze do spalania jest wprowadzane u podstawy paleniska, powietrze wtórne służy 
do utrzymania szyby w czystości oraz do podtrzymania procesu spalania pierwotnego, 
natomiast powietrze do dopalania jest wprowadzane kurtyną w górnej części paleniska i 
powoduje wzrost temperatury procesu i wypalenie cząstek tlenku węgla, co przyczynia się do 
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz odzyskania większej ilości ciepła.

Sterownik Domoklima umożliwia dowoloną koordynację pracy różnych urządzeń 
oraz komponentów wchodzących w skład instalacji grzewczej, zarówno wysoko (np. 
grzejniki) jaki i niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe).

Legenda symboli

SCP
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opcjonalny wyświetlacz do zdalnego sterowania kotłami Calgary i Orlando Domoklima  

“GRAPHICA”
681650 120

Atlanta kW 33

• ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm;

• zasobnik pelletu 100 kg;

• z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej;

• palnik z innowacyjnym systemem 3C;

• z opatentowanym Systemem Leonardo®;

• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu

• pilot z  wyświetlaczem 40x40

652460 4.275

Ottawa kW 24

• ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm;

• zasobnik pelletu 100 kg;

• z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej;

• palnik z innowacyjnym systemem 3C;

• z opatentowanym Systemem Leonardo®;

• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu;

• pilot z  wyświetlaczem 40x40

637780 3.920

Basic kW 18

• ujście spalin końcówka męska Ø 8 cm; zasobnik peletu 60 kg;

• zalecana instalacja z zasobnikiem c.w.u

• z opatentowanym Systemem Leonardo®;

• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu

• pilot z  wyświetlaczem 40x40

652360 3.170

Kotły na pellet ujście spalin Ø 8/10 cm

Calgary kW 24

• ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm;

• zasobnik wewnętrzny 100 kg;

• palnik z innowacyjnym systemem 3C;

• z opatentowanym Systemem Leonardo®;

• wbudowany sterownik Domoklima 

• odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu;

• podwójne izolowane drzwiczki 

665740 4.165

Orlando kW 33

• ujście spalin końcówka męska Ø 10 cm;

• zasobnik wewnętrzny 100 kg;

• palnik z innowacyjnym systemem 3C;

• z opatentowanym Systemem  Leonardo®;

• wbudowany sterownik Domoklima;

• odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu;

• podwójne izolowane drzwiczki

672130 4.550

cena netto

kod euromodel

NOWOŚĆ

Bering kW 12

• ujście spalin końcówka męska Ø 8 cm; zasobnik peletu 55 kg;

• podwójne izolowane drzwiczki;

• z opatentowanym Systemem Leonardo®;

• przygotowany pod system Domoklima;

• wyposażony w gra( czny sterownik Domoklima

747460 1.990
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Akcesoria do kotłów na pellet

Zasobnik stalowy  o pojemności 250 kg 758900 990

Zasobnik stalowy  o pojemności 500 kg 758910 1.480

Dodatkowa konstrukcja   

zwiekszająca pojemność zasobnika z 500 do 800 kg (*)
683000 360

Dodatkowa konstrukcja   

zwiekszająca pojemność zasobnika z 800 do 1000 kg (**)
745040 250

Zasobniki stalowe NOWOŚĆ

*
**

ceny netto

kolor kod euromodel

Podajnik o długości 90 cm z silnikiem i akcesoriami 758890 400

Podajnik o długości 150 cm z silnikiem i akcesoriami 683010 470

Podajnik o długości 300 cm z silnikiem i akcesoriami 683020 560

Podajnik o długości 500 cm z silnikiem i akcesoriami 683030 690

Zestaw kołnierzy do podwieszenia podajnika pod su$ tem (wraz z opaskami) 748060 27

Mechanické systémy dopravovania peliet

Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 2,1 do 3,2 t) (A) 682860 2 000    

Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 4,2 do 6,7 t) 682870 2 565    

Silosy płócienne na pellet

Transporter pelletu (załadunek pneumatyczny) (***) 745060 2

Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM STORTZ 682880 390

Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM GUILLEMIN (system francuski) 752940 390

***

Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu 682890 1.790   

Układ wyciągowy (cześć mechaniczna bez silnika i podajnika) 682900 330    

Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu



5

Idropoint
kW 11,3
Ujście spalin z boku po lewej stronie, 

z tyłu lub z góry urządzenia z końcówką 

męską Ø 8 cm. 

Panel synoptyczny do kontroli i sterowania 

wszystkimi fazami działania.

Tygodniowy programator pracy

płyta górna i pro& le boczne 

z bordowej ceramiki
płyty boczne stalowe

680750

1.880

płyta górna i pro& le boczne 

z kremowej ceramiki
płyty boczne stalowe

680760

płyta górna i pro& le boczne 

z szarej ceramiki
płyty boczne stalowe

680770

Piecyki wodne na pellet ujście spalin Ø 8 cm

z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa ceny netto

kolor kod euromodel

Idro$ exa  
kW 11,3

Szerokie szklane drzwiczki

z czarnym zadrukiem.

Wbudowany panel synoptyczny

do programowania i sterowania

podstawowymi parametrami.

boki z szarego aluminium 

płyta górna z szarej ceramiki
667980 2.150

obudowa z ceramiki w 

kolorze biały mat
667950

2.230

obudowa z ceramiki w 

kolorze czerwonym
667960

obudowa ze 

steatytu
755710 2.450

Pilot do sterowania na odległość 658830 45

NOWOŚĆ

Idrotech
kW 11,3
Ujście spalin  Ø 8 cm. 

Korpus stalowy, część kotłowa z 

aluminium, które podwyższa sprawność 

cieplną

boki stalowe z wstawkami  

z bordowej ceramiki
434840 2.100

obudowa 

z  ceramiki  bordowej
433760

2.150

obudowa 

z ceramiki miodowej
433770

Pilot do sterowania na odległość (do Idrotech) 633280 45

11,3 kW
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Naomy kW 15 

ujście spalin z tyłu, końcówka 

męska Ø 8 cm.

Wyłączany nawiew gorącego 
powietrza.
Korpus stalowy, palenisko 

żeliwno-stalowe.

Tygodniowy programator pracy.

Możliwość wyłączenia 

nadmuchu gorącego powietrza.

pro& le boczne z kremowej ceramiki 755590

2.220

pro& le boczne z bordowej ceramiki 755600

Dodatkowy pilot (do Naomy) 633280 45

Piecyki wodne na pellet ujście spalin Ø 8 cm

z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa ceny netto

kolor kod euromodel

Tresor kW 15
Wytwarza gorącą wodę

do zasilania instalacji grzewczej.

Wyłączany nawiew gorącego 

powietrza.

Wyposażony w pilot  z 

wyświetlaczem 40x40.

Możliwość wyłączenia nadmuchu 

gorącego powietrza.

boki z szarej stali

płyta górna i wstawki z szarej ceramiki
755250

2.390
boki z szarej stali, płyta 

górna i wstawki z czerwonej ceramiki
755270

boki z szarej stali, płyta 

górna i wstawki z kremowej ceramiki
755260

Bijoux kW 15
Wytwarza gorącą wodę 

do zasilania instalacji grzewczej.

Wyłączany nawiew gorącego 

powietrza.

Wyposażony w pilot  z 

wyświetlaczem 40x40.

obudowa z kremowej ceramiki 751140

2.540

obudowa z czerwonej ceramiki 751150

Cameo kW 15
Wytwarza gorącą wodę

do zasilania instalacji grzewczej.

Wyłączany nawiew gorącego 

powietrza.

Wyposażony w pilot  z 

wyświetlaczem 40x40.

obudowa z piaskowca 751160 2.580

Strass kW 15
Wytwarza gorącą wodę 

do zasilania instalacji grzewczej.

Wyłączany nawiew gorącego 

powietrza.

Wyposażony w pilot  z 

wyświetlaczem 40x40.

obudowa ze steatytu 755280 2.610

15 kW

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ural kW 18
Drzwiczki z szybą drukowaną.

Możliwość wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej poprzez zastosowanie 

specjalnego zestawu opcjonalnego.

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

Dotykowy panel sterujący.

 boki z ciemnoszarej stali, 

płyta górna i wstawki z 

ciemnoszarej ceramiki

755570 2.570

NOWOŚĆ

Fuji kW 18
Drzwiczki z szybą drukowaną.

Możliwość wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej poprzez zastosowanie 

specjalnego zestawu opcjonalnego

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

Dotykowy panel sterujący.

obudowa z kremowej 

ceramiki
755510

2.720
obudowa z czerwonej 

ceramiki 
755520

obudowa z miodowej 

ceramiki
755530

NOWOŚĆ

Alpen kW 18
Drzwiczki z szybą drukowaną.

Możliwość wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej poprzez zastosowanie 

specjalnego zestawu opcjonalnego

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

Dotykowy panel sterujący.

obudowa ze steatytu 755580 2.790

NOWOŚĆ

Ande kW 18
Drzwiczki z szybą drukowaną.

Możliwość wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej poprzez zastosowanie 

specjalnego zestawu opcjonalnego.

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

Dotykowy panel sterujący.

obudowa z kremowej 

ceramiki
755540

2.720
obudowa z czerwonej 

ceramiki 
755550

obudowa z miodowej 

ceramiki
755560

NOWOŚĆ

Piecyki wodne na pellet ujście spalin Ø 8 cm

z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa ceny netto

kolor kod euromodel

18 kW



8

Miami kW 32,6
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

boki z bordowej 

ceramiki w klasyczne 

wzory
656040 3.920

Detroit kW 32,6
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

obudowa z czerwonej 

ceramiki 
652480

4.100

obudowa z kremowej 

ceramiki
652470

Piecyki wodne na pellet ujście spalin Ø 10 cm

z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa ceny netto

kolor kod euromodel

Toronto kW 24
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

boki stalowe

wstawki dekoracyjne z 

kremowej ceramiki 

637760

4.060

boki stalowe

wstawki dekoracyjne z 

czerwonej ceramiki 

637770

Quebec kW 24
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

obudowa z kremowej 

ceramiki 
637740

4.290

obudowa z czerwonej 

ceramiki
637750

Montreal kW 24
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

boki z bordowej 

ceramiki w klasyczne 

wzory
656030 4.205

Boston kW 32,6
Wbudowany zestaw do 

przepływowego wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej. 

Palnik z innowacyjnym systemem 3C

Wyposażony w pilot z 

wyświetlaczem 40x40.

boki stalowe

i wstawki dekoracyjne z 

czerwonej ceramiki

652500

3.890

boki stalowe

i wstawki dekoracyjne z 

kremowej ceramiki

652490

EXTRA LINE - 24 kW / 32,6 kW



9
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Idropellbox 
kW 15,7
• ujście spalin Ø 8 cm, końcówka męska 

• prosty dostęp do komponentów hydraulicznych i 

  elektromechanicznych.

• wbudowany regulowany stelaż.

• wbudowana pompa, naczynie przeponowe i zawór zabezpieczający.

• pilot do sterowania z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.

• Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej 

  poprzez zastosowanie specjalnego zestawu 

  opcjonalnego.

604640 3.525

do układu zamkniętego

obudowa FAIR kody i ceny patrz str. 63

ceny netto

kod euromodel



10

Energy Plus
• tradycyjny system spalania

• korpus żeliwny;

• ujście spalin, końcówka męska

  Ø 15 cm.

21 kW 

21
749870 1.440

752890 430
26 kW 

26
749880 1.520

30 kW 

30
749890 1.600

34 kW 

34
749900 1.680 ---- ---

Kotły opalane drewnem ujście spalin Ø 10/15 cm

  ceny netto

kod euromodel

do instalacji w układzie otwartym zestaw do przerobienia instalacji
na uklad zamknięty

Aqua kW 12,5
ujście spalin Ø 15 cm końcówka 

męska.

Palinisko ze skamoleksu.

Pojemność wodna 18 litrów.

Polana o wysokości max 33 cm 

w załadunku pionowym.

boki z ceramiki w 

kolorze

bordo 273070

995

beż 274120

Piecyki wodne opalane drewnem ujście spalin Ø 15 cm 

  ceny netto

kolor kod euromodel

do układu otwartego
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 ceny netto

model kodkolor euro

Piecyki wodne opalane drewnem ujście spalin Ø 15 cm

Warm /z wężownicą 
kW 14
Korpus i palenisko 

stalowe z okadziną 

ze skamoleksu. 

Żeliwna płaszczyzna ogniowa. 
Ściany frontowa i boczna 
oraz podstawa żeliwne.
Polana o wysokości max 33 cm w 
załadunku pionowym.

wersja 

podstawowa

obudowa z 
czerwonej 

ceramiki

624730

1.790
obudowa z 
miodowej 

ceramiki

624720

z nadstawką do 

podgrzewania 

potraw

obudowa z 
czerwonej 

ceramiki

624750

1.950
obudowa z 
miodowej 

ceramiki

624740

do układu zamkniętego

Klima kW 19,7
Korpus i palenisko stalowe
żeliwna płaszczyzna ogniowa 
ściany frontowa i  boczne oraz 
podstawa żeliwne .
Polana o wysokości max 33 cm w 
załadunku pionowym.

wersja 

podstawowa

obudowa ze 
steatytu

293880 1.850

z nadstawką do 

podgrzewania 

potraw

293870 1.990

Klima /z wężownicą
kW 14
Korpus i palenisko 
stalowe z okadziną 
ze skamoleksu. 
Żeliwna płaszczyzna ogniowa. 
Ściany frontowa i boczna 
oraz podstawa żeliwne.
Polana o wysokości max 33 cm w 
załadunku pionowym.

wersja 

podstawowa

obudowa ze 
steatytu

624700 2.100

z nadstawką do 

podgrzewania 

potraw

624710 2.200

Warm kW 19,7
Korpus i palenisko stalowe
żeliwna płaszczyzna ogniowa 
ściany frontowa i  boczne oraz 
podstawa żeliwne.
Polana o wysokości max 33 cm w 
załadunku pionowym.

wersja 

podstawowa

obudowa z 
czerwonej 

ceramiki

293910

1.650
obudowa z 
miodowej 

ceramiki

293920

z nadstawką do 

podgrzewania 

potraw

obudowa z 
czerwonej 

ceramiki

293890

1.750
obudowa z 
miodowej 

ceramiki

293900

do układu otwartego

wbudowana wężownica i 
zawór dopuszczający

wbudowana wężownica i 
zawór dopuszczający
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Acquatondo z szybą 
pryzmatyczną 29 /cs kW 27
możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

Obudowy: na zamówienie.

276350 2.130

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym opalane drewnem: Seria Acquatondo ujście spalin Ø 20/25 cm

Acquatondo Plus 22 kW 23
proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

możliwość zamontowania rożna, ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

Obudowy: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Gibilterra, Mexico, Sahara, Saxon, 

Silver.

656330 1.515

Acquatondo Plus 29 kW 27
proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

możliwość zamontowania rożna, ujście spalin końcówka żeńska  Ø 25 cm.

Obudowy: Cordoba, Iron, Mexico, Silver.

656350 1.775

Acquatondo pryzmatyczną 22 kW 23
możliwość zamontowania rożna, ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm, 

fabrycznie wyposażony w redukcję  na Ø 20 cm. 

Obudowy: Na zamówienie.

240530 1.635

Acquatondo pryzmatyczną 29 kW 27
możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. Obudowy: Linares.

240560 1.820

Acquatondo z szybą narożną 29 kW 27
możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

Obudowy: Na zamówienie.

dx 262980

1850

sx 262970

Acquatondo sfera 22 kW 23
możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm, fabrycznie wyposażony w redukcję  

na Ø 20 cm. 

Obudowy: Bahia.

240980 1.835

do instalacji w układzie 

otwartym

  ceny netto

kod euromodel

Acquatondo Plus 22 /cs kW 23
proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

Obudowy: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver.

656340 1.820

Acquatondo Plus 29 /cs kW 27
proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

możliwość zamontowania rożna, 

ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

Obudowy: Iron, Mexico, Silver.

656360 2.090

do instalacji w układzie 

zamkniętym
wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający
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Idro 30 kW 14,2
Pojemność wodna 30 litrów.

ujście spalin Ø 16 cm 

końcówka żeńska
626160 850

Idro 50 kW 18
Przystosowany do montażu rożna.

Pojemność wodna 60 litrów.

ujście spalin Ø 18 cm 

końcówka żeńska
269840 995

Idro 70 kW 23
Przystosowany do montażu rożna.

Pojemność wodna 70 litrów.

ujście spalin Ø 20 cm 

końcówka żeńska
430370 1.350

Idro 100 kW 27
Przystosowany do montażu rożna.

Pojemność wodna 90 litrów.

ujście spalin Ø 25 cm 

końcówka żeńska
430380 1.490

IDRO 30

IDRO 50

IDRO 30 / cs

DRZWICZKI NA ZAWIASACH

do instalacji w układzie 

otwartym

DRZWICZKI NA ZAWIASACH

do instalacji w układzie 

zamkniętym

Idro 30 / z wężownicą kW 14,2
Z wbudowaną wężownicą schładzającą i 

zaworem dopuszczającym do instalacji w układzie 

zamkniętym.

Pojemność wodna 30 litrów

ujście spalin Ø 16 cm 

końcówka żeńska
627000 1.185

Idro 50 / z wężownicą  kW 18
Z wbudowaną wężownicą schładzającą i 

zaworem dopuszczającym do instalacji w układzie 

zamkniętym.

Przystosowany do montażu rożna.

Pojemność wodna 60 litrów

ujście spalin Ø 18 cm 

końcówka żeńska
434020 1.380

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym opalane drewnem: Seria Idro ujście spalin Ø 16/18/20/25 cm

  ceny netto

kod euromodel

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający



14

H2Oceano /cs 15 kW 14,8
z wbudowaną wężownicą schładzającą
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa 

z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm.

738170 1.735

ido instalacji w układzie 

zamkniętym

  ceny netto

kod euromodel

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym opalane drewnem: Seria H2Oceano ujście spalin Ø 18/22/25 cm

H2Oceano 15 kW 14,8
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe 

z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm.

738160 1.425

H2Oceano 23 kW 22,2
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe 

z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm.

738180 1.630

H2Oceano 28 kW 27,8
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe 

z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

738200 1.795

H2Oceano /cs 23 kW 22,2
z wbudowaną wężownicą schładzającą
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa 

z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm.

738190 1.940

do instalacji w układzie 

otwartym

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

H2Oceano /cs 28 kW 27,8
z wbudowaną wężownicą schładzającą
Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa 

z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, 

przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

738210 2.105

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający
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 Wyposażenie dodatkowe: do wkładów kominkowych serii H2Oceano

Blenda wykończeniowa 

15 739390 80

23 739370 96

28 739380 105

Zawór termostatyczny
do sterowania dopływem powietrza do spalania

15 739460 105

23 739440 110

28 739450 112

Zestaw instalacyjny Kit V  w obudowie przystosowanej do montażu na 
korpusie kominka do wersji w układzie otwartym, z wyświetlaczem
Do rozdzielania układu otwartego od zamkniętego w instalacjach z kominkiem lub 
piecykiem z płaszczem wodnym współpracujuącym z kotłem gazowym z funkcją 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej i z dodatkową pompą obiegu kotła.
Skład: wymiennik 3 -obiegowy, elektrozawór trójdrogowy, pompy obiegowe, zawór 
bezpieczeństwa, regulator przepływu z efektem Halla, karta sterująca.

743430 990

suport Zestawu 
do zestawów instalacyjnych Kit A1, A2, B, C, D

montaż po prawej stronie

15 739510 17

23 739470 20

28 739490 21

zestaw 4 nóżek

15 739360 22

23 739340 25

28 739350 28

rożen z silniczkiem elektrycznym

15 750820 125

23 234560 130

28 236710 135

Wkłady kominkowe wodne opalane drewnem z nasadką wodną - ujście spalin Ø 20 cm

  ceny netto

kod euromodel

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 233630 90

Thermo$ re proste drzwiczki na 
zawiasach/z wężownicą  kW 14,8
ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm 

z góry lub z tyłu urządzenia.

Obudowy: na zmówienie.

612940 1.735

do instalacji w układzie 

zamkniętym

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający

Thermo$ re proste drzwiczki 
gilotynowe/z wężownicą kW 14,8
ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm 

z góry lub z tyłu urządzenia.

Obudowy:Air, Iron, Mexico, Silver, White.

612960 2.065

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 612770 90

wbudowana wężownica i 

zawór dopuszczający
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  ceny netto

kod euro

Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem 

wodnym oraz kotłów

• zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 

• wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne

KIT 4

Zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 

Służy do wytwarzania umiarkowanych ilości ciepłej wody użytkowej; 

może być łączony tylko z piecykami z płaszczem wodnym o mocy minimalnej 

wynoszącej 14 kW.

264290 480

KIT 5

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedynego źródła ciepła bez 

produkcji ciepłej wody użytkowej. Przystosowany także do współpracy z kotłem 

gazowym z dodatkowym wymiennikiem

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 

1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka 

elektroniczna

280590 580

KIT 6

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego z produkcją ciepłej wody użytkowej. 

Przystosowany także do współpracy z kotłem gazowym z dodatkowym 

wymiennikiem

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 czujka przepływu, 

1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór 

ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna

280600 670

Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych Kit 4, Kit 5 e KIT 6 280610 140

układ zamknięty

KIT 1

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedynego źródła ciepła z 

przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej

Skład: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa 

cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej 

wody i centralka elektroniczna

261880 660

KIT 2

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym 

bez produkcji ciepłej wody użytkowej

Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 

zawór ciśnieniowy i centralka elektroniczna
261890 570

KIT 3

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z 

przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej

Skład: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 elektrozawór 

trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 

czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna

261900 820

KIT N3

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z 

przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej

Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór ciśnieniowo-

termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka elektroniczna
627690 570

KIT N3

BIS

Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym 

z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej, wyposażony w dodatkową 

pompę cyrkulacyjną do drugiego obiegu wody.

Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 zawór trójdrożny, 2 pompy cyrkulacyjne, 

1 zawór ciśnieniowo-termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka 

elektroniczna

627860 880

Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych   Kit 1, 2, 3 262140 130

układ otwarty



17Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym

 oraz kotłów

  ceny netto

kod euro

• zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 

• wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne

KIT A2
Przydatny do rozdzielenia dwóch układów przy instalacji piecyków wodnych na 

pelet.

Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 

zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka 

z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

673760 630

KIT D

Przydatny do rozdzielenia dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków 

wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody 

użytkowej;

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna 

małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu 

gorącej wody, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór 

bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w 

układzie.

679840 980

Grupa

bezpieczeństwa
Do montażu w odległości max. 50 cm od źródła ciepła.

Skład: zawór bezpieczeństwa, 1 zawór odpowietrzający, 1 termometr, 1 

manometr, 1 alarm alkustyczny,

682750 190

układ zamknięty

KIT A1

Do instalacji wkładu lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym, 

bez produkcji ciepłej wody użytkowej.

Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa 

cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 

zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w 

układzie.

673720 730

KIT B

Przydatny do rozdzielenia dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków 

wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej;

Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, wymiennik 20 płytkowy, zawór trójdrogowy, 1 

pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 

zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z 

wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

674620 980

KIT C

Przydatny do rozdzielenia dwóch układów przy instalacji wkładów lub piecyków 

wodnych we współpracy z kotłem gazowym, z przepływową produkcją ciepłej 

wody użytkowej;

Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 

pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji,1 czujka przepływu ciepłej wody, 2 zawory 

odpowietrzające, 1 zawór zwrotny, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z 

wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie

679830 920

układ otwarty
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Akcesoria instalacyjne do kotłów oraz kominków i piecyków z płaszczem wodnym

ceny netto

kod euro

Bufor akumulacyjny ciepłej wody użytkowej: Do kumulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach łączących kilka źródeł 
ciepła np. kominek wodny z kotłem, panelami słonecznymi itp

Pufer: Bufor akumulacyjny: nowoczesny zbiornik do przechowywania gorącej wody pochodzącej z różnych alternatywnych źródeł ciepła, z którego 
następuje jej dystrybucja do poszczególnych odbiorników.

Z dwoma wężownicami  do przechowywania ciepłej wody 

grzewczej (biwalentny), wykonany ze stali  węglowej, 

zewnętrzna powierzchnia korpusu lakierowana.

Izolacja z zastosowaniem miękkiej powłoki poliuretanowej o 

grubości 100mm

500

litrów
676610 1.200

1000

litrów
676620 1.900

A

A

B

CC

B

ocynkowane otwarte naczynie wzbiorcze
pojemność 30 litrów 264730 75

pojemność 50 litrów 264740 92

płytkowy wymiennik ciepła
20 płytkowy 262570 75

30 płytkowy 671810 145

Wymiennik 3 obiegowy 638100 200

Centralka elektroniczna 220780 120

Z dwoma wężownicami  do przechowywania ciepłej wody 

użytkowej (biwalentny), wykonany ze stali  węglowej, z anodą, 

dwupłaszczowy

Wysoka izolacja cieplna dzięki zastosowaniu sztywnej powłoki 

poliuretanowej o grubości 70mm

.

200

litrów
676590 1.080

300

litrów
676600 1.280

komplet regulowanych nóżek do kominków Acquatondo i Idro 216660 25

rożen elektryczny z 
ośką ze stali inox(A)

do Acquatondo Plus 22 / Acquatondo 22
do H2oceano 23 / Idro 50 / Idro 70

59 cm 234560 130

do Acquatondo Plus 29 / Acquatondo 29
do H2oceano 28 / Idro 100

77 cm 236710 135

do Acquatondo 29 z szybą pryzmatyczną 77 cm 241090 140

kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) cm 24x16 
do Acquatondo 22, Acquatondo 29 i H2Oceano 15/23/28

83060 15

regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania 
do Acquatondo i Acquatondo Plus 22 i 29

608850 52

zawór 3 drożny 1” Ż (B) 143330 100

zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 1/2” (C1) 281710 15

zawór odpowietrzający 3/8” (C2) 269560 7

zawór termiczny 1/2” (C3) 72940 50

czujka przepływu do otwarcia ciepłej wody użytkowej 1/2” (D) 220830 60

pompa cyrkulacyjna RS15/6.7-3-KU-PR-6 1” 753300 115

pompa cyrkulacyjna YP-RS15/6-RKA130-FSM12I (E) 751280 210

odcinek rurowy z szybrem  Ø 25 cm 262920 65

B

C1C2 C3

D

E

A
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KIT ACS 200: Zintegrowany obwód z buforem o pojemności 200 litrów do wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej.

Składa się z: 
- bufora o pojemności 200 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.) (a) 

- stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.) (b) 

- naczynia solarnego 18 litrów z kotwą ze złączką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 

- naczynia na wodę użytkową 24 litry z kotwą ze złączką i giętkim wężem  (1 szt.) (d)

1 678740 1.540

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 

+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677140 750

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677180 1.120

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677100 890

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania 

stacją solarną
  Domoklima periferica “SOLARBOL” 1 679190* 140

panel gra! czny do 
kontrolowania stanu 
systemu

 Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (zakup polecany)

Zawór 3 drogowy 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

KIT ACS 300: Zintegrowany obwód z buforem o pojemności 300 litrów do wytwarzania ciepłej wody .

Składa się z: 
- bufora o pojemności 300 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.) (a) 
- stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.) (b) 
- naczynia solarnego 18 litrów z kotwą ze złączką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
- naczynia na wodę użytkową 24 litry z kotwą ze złączką i giętkim wężem  (1 szt.) (d)

1 678750 1.740

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 
+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677150 1.420

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677190 1.860

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677110 1.600

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania 
stacją solarną

  Domoklima periferica “SOLARBOL” 1 679190* 140

panel gra! czny do 
kontrolowania stanu 
systemu

 Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (zakup polecany)

Zawór 3-drożny 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

szt kod euro

Układy łączone: ACS 200, ACS 300 ceny netto

lub

lub

lub

lub

*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania 

(b) (c) (d)(a)
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szt. kod euro

Układy łączone: COMBI 500 A i B, COMBI 1000 A i B ceny netto

KIT COMBI 500 A: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej 
z kaloryferami poza siecią ciepłej wody użytkowej. 
Składa się z: 
-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu AT (d2) 
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 50 litrów (e).

1 678760 2.010

KIT COMBI 500 B: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej  z 
panelami grzewczymi poza siecią ciepłej wody użytkowej.
 Składa się z: 
-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1) 
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 50 litrów (e).

1 678770 2.170

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 

+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677160 2.090

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677200 2.590

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677120 2.320

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania stacją 
solarną + bufor   Domoklima periferica “SOLARPUF” 1 679190* 140
panel gra" czny do 
kontrolowania  stanu systemu    Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania układem 
WT(wysokiej temperatury) lub 
NT (niskiej temperatury)

  Domoklima periferica “RISCALDA” 1 679190* 140

PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)

zalecane dla COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką 1 676680 1.340

zalecany dla COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralką 1 676690 1.560

PLUS (zakup zalecany)

Zawór 3-drożny 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

KIT COMBI 1000 A: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji grzewczej 
z kaloryferami poza siecią ciepłej wody użytkowej. 
Składa się z: 
-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu AT (d2) 
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 100 litrów (e).

1 678790 2.620

KIT COMBI 1000 B: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji grzewczej  
z panelami grzewczymi poza siecią ciepłej wody użytkowej.
 Składa się z: 
-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1) 
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 100 litrów (e).

1 678800 2.780

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 
+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677170 2.760

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677210 3.380

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677130 3.040

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu 

modu l do sterowania stacją 
solarną + bufor   Domoklima periferica “SOLARPUF” 1 679190* 140
panel gra" czny do 
kontrolowania  stanu systemu   Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (niezbędne fo sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania układem 
WT(wysokiej temperatury) lub 
NT (niskiej temperatury)

  Domoklima periferica “RISCALDA” 1 679190* 140

PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)

zalecane dla COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką 1 676680 1.340

zalecany dla COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralną 1 676690 1.560

PLUS (zakup zalecany)

Zawór 3-drożny 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

lub

lub

lub

lub

*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania 
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szt kod euro

Układy łączone: COMBI 500 A+B, COMBI 1000 A+B ceny netto

KIT COMBI 500 A+B: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej 
jednocześnie kaloryferów i paneli grzewczych poza siecią ciepłej wody użytkowej.
 Składa się z: 
-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1) 
- zespołu AT
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 50 litrów  (1) (e).

1 678780 2.440

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 

+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677160 2.090

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677200 2.590

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677120 2.320

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania stacją 
solarną + bufor   Domoklima periferica “SOLARPUF” 1 679190* 140
panel gra" czny do 
kontrolowania  stanu systemu   Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania układem 
WT(wysokiej temperatury) lub 
NT (niskiej temperatury

  Domoklima periferica “RISCALDA” 1 679190* 140

PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)

zalecane do COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką 1 676680 1.340

zalecane do COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralką 1 676690 1.560

PLUS (zakup zalecany)

Zawór 3-drożny 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

KIT COMBI 1000 A+B: Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji 
grzewczej jednocześnie kaloryferów i paneli grzewczych poza siecią ciepłej wody użytkowej.
 Składa się z: 
-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)  
-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b) 
-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złaczką i giętkim wężem (1 szt.) (c) 
-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1) 
- zespołu AT (d2)
-zaworu zwrotnego 
-naczynia grzewczego 100 litrów  (1) (e).

1 678810 3.050

PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)

panel słoneczny 
+ zestaw instalacyjny

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu 1 677170 2.760

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu 1 677210 3.380

- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu 1 677130 3.040

PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania stacją 
solarną + bufor   Domoklima periferica “SOLARPUF” 1 679190* 140

panel gra" czny do 
kontrolowania  stanu systemu   Domoklima periferica “GRAPHICA” 1 681650 120

PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)

moduł do sterowania układem 
WT(wysokiej temperatury) lub 
NT (niskiej temperatury

  Domoklima periferica “RISCALDA” 1 679190* 140

PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)

zalecane do COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką 1 676680 1.340

zalecane do COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralką 1 676690 1.560

PLUS (zakup zalecany)

Zawór 3-drożny 1” Ż (zakupić 3 zawory) 1 143330 100

lub

lub

*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania 

(b) (e)(C) (d2)(d1)(a)

lub

lub
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  ceny netto

kod euromodel kolor

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Seven kW 7

Korpus żeliwny. 
Panel synoptyczny do 
sterowania na górnej 

płycie piecyka. 

Pokrętła do regulacji 

parametrów pracy.

boki ze stali 

lakierowanej na 

kolor

szary ze wstawkami z 

szarej ceramiki
640600

1.450

szary ze wstawkami z 

miodowej ceramiki
640590

szary ze wstawkami z 

białej ceramiki
640570

 szary ze wstawkami z 

bordowej ceramiki
640580

opcjonalny pilot sterujący 633280 45

Twin kW 6

Cicha praca, idealny do  

nowoczesnych domów pasywnych.

Palenisko żeliwno-stalowe.

Możliwość pracy konwekcyjnej

Panel sterujący na górnej płycie.

Pilot sterujący z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu

Możliwość wyłączenia nadmuchu 

gorącego powietrza.

obudowa z jasnobrązowego 

aglomarmuru
656120 2.535

Forma kW 6

Cicha praca, idealny do  

nowoczesnych domów pasywnych.

Palenisko żeliwno-stalowe.

Możliwość pracy konwekcyjnej

Panel sterujący na górnej płycie.

Pilot sterujący z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu

Możliwość wyłączenia nadmuchu 

gorącego powietrza.

ceramika w kolorze 

kość słoniowa
656110 2.690

PIECYKI HERMETYCZNE - 6 kW

7 kW

6,5 kW

Mya kW 6,5

Korpus stalowy

Pilot sterujący z 

wyświetlaczem

 40x40 

 na wyposażeniu.

boki z ciemnoszarej stali, 
płyta górna z ciemnoszarego szkła i 

szary front

755370 1.500

boki i płyta górna z czarnego szkła,

 front czarny
755360

1.570
boki i płyta górna z białego szkła,

 front czarny
755350

Zestaw do odprowadzania spalin z góry 760680 260

Zestaw do zabudowy odprowadzania spalin z góry składający się z:
- 2 pokrywy przewodu 25 cm w kolorze czarnym, - 2 pokrywy 50 cm w kolorze czarnym,
- 2 kotwy do mocowania pokryw w kolorze czarnym - 8 śrub samogwintujących 4,2x13

760660 130

Pokrywa przewodu  spalinowego 25 cm czarna                                                                2 szt. 761830 50

Pokrywa przewodu spalinowego 50 cm czarna                                                                2 szt 761840 70

NOW
OŚĆ
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  ceny netto

model kodkolor euro

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Brio kW 7,5

Korpus i palenisko żeliwne, 

podwójne drzwiczki z szybą 

ceramiczną,  możliwość 

pracy konwekcyjnej lub z 

nadmuchem.

Możliwość wyłączenia 

nadmuchu gorącego 

powietrza.

Regulowany panel sterujący

front z szyby drukowanej i 

obudowa ze stali 

lakierowanej na kolor

czarny 679230

2.105

szary 679240

opcjonalnie pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 633310 70

Micron kW 7

Ujście spalin z boku, z 

tyłu lub z górnej płyty 

urządzenia Ø 8 cm.

Palenisko ze skamoleksu.

Wbudowany panel do 

sterowania funkcjami 

pracy.

Tygodniowy 

programator pracy.

  

boki z czarnej stali

pyta górna i przód z ceramiki

w kolorze

bordowym 680010  

1.795

kremowym 680000

  boki z czarnej stali

płyta górna z szarej ceramiki i front z szarej stali
680020 1.635

Point kW 8

Ujście spalin z boku, z tyłu 

lub z górnej płyty urządzenia 

Ø 8 cm, końcówka męska.

Palenisko ze skamoleksu.

Wbudowany panel do 

sterowania funkcjami pracy.

Tygodniowy programator 

pracy.

boki stalowe

pyta górna i pro( le boczne z 

ceramiki w kolorze  

bordowym 680080

1.380
kremowym 680090

szarym 680100 

Flexa kW 8

Korpus żeliwny

Regulowany panel sterujący 

boki z szarego aluminium

pyta główna z szarej ceramiki
656070 1.860

płyta górna i boki z 

białej matowej ceramiki
654750

2.060

płyta górna i boki z czerwonej ceramiki 656050

płyta górna i boki ze steatytu 755730 2.160

opcjonalnie pilot sterujący Slim 658830 45

NOWOŚĆ

7,5 kW

8 kW
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Logo kW 9

Korpus żeliwny. 

Panel sterujący na płycie 
górnej.

front żeliwny, boki i płyta 

górna z kremowej ceramiki
678850

2.205
front żeliwny, boki i płyta 

górna z bordowej ceramiki
678860

front żeliwny, boki i płyta 

górna z szarej ceramiki
678890

opcjonalny pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 633310 70

Lilia Plus kW 8

Korpus żeliwny. 

Panel sterujący na płycie 
górnej.

boki z szarej stali 756900 1.560

boki z ceramiki w 

kolorze

bordowym 291600

1.885

morelowym 291610

kremowym 602010

szarym 622380

boki ze steatytu 602020 1.950

opcjonalny pilot sterujący 633280 45

NOWOŚĆ

  ceny netto

kod euromodel kolor

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Bora kW 12
ujście spalin Ø 8 cm 

końcówka męska.

Palenisko stalowo-żeliwne.

Panel sterujący.

Możliwość dystrybucji 

gorącego powietrza.

Programator tygodniowy.

listwy boczne z kremowej ceramiki 755460

1.720

listwy boczne z bordowej ceramiki 755470

opcjonalny pilot sterujący (do Bory) 633280 45

Kit do konwersji zestaw do dystrybucji gorącego powietrza BORA 758510 200

NOWOŚĆ

9 kW

12 kW

KIT 11 - KIT 11 bis zestaw do dystrybucji gorącego powietrza skład, kody i ceny patrz str. 30
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KIT 8 zestaw do dystrybucji gorącego powietrza kompozycja, kody i ceny patrz str. 30

  ceny netto

kod euromodel kolor

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Tiny kW 9

Piecyk, który oszczędza przestrzeń: tylko 26 

cm głębokości. Możliwość rozprowadzenia 

gorącego powietrza z prawej strony, z  tyłu lub 

z górnej płaszczyzny urządzenia

Palenisko żeliwne, przeszklony front.

Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x 40 na 

wyposażeniu 

obudowa z matowej białej 

ceramiki 
654450

2.370
obudowa z czerwonej 

ceramiki
656080

obudowa z czarnej ceramiki 669800

Nancy kW 9

piecyk, który oszczędza 

przestrzeń: tylko 26 cm 

głębokości. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza z prawej 

strony, z tyłu lub z górnej 

płaszczyzny urządzenia

Palenisko żeliwne, system 

Leonardo, przeszklony 

front, wstawki z laminatu 

 pilot sterujący z 

wyświetlaczem 40x 40 

na wyposażeniu 

boki żeliwne w 

kolorze czarnym

front z laminatu w kolorze 

kremowym
670900

2.450
front z laminatu 

imitującego szkło
743590

front z laminatu 

imitującego drewno
743600

opcjonalny pilot 633280 45

Kelly kW 9

Piecyk, który oszczędza przestrzeń: tylko 26 cm 

głębokości

możliwość rozprowadzenia gorącego 

powietrza z prawej strony, z  tyłu lub z górnej 

płyty urządzenia

Panel sterujący na lewym boku.

Palenisko żeliwne

Front stalowy z przeszkleniem.

Możliwość odprowadzania spalin z góry, z 

boku lub z tyłu.

obudowa stalowa w 

kolorze bordowym 
656090

2.065

obudowa stalowa w 

kolorze perłowym
656100

PIECYKI O GŁĘBOKOŚCI 26 cm - 9 kW
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KIT 10 - KIT 10 bis zestaw do dystrybucji gorącego powietrza skład, kody i ceny patrz str. 30

Funny kW 11

Korpus żeliwny. Pilot 

z wyświetlaczem 40 

x 40 na wyposażeniu. 

Wentylator nadmuchowy 

o wydajności 800m3/

godz. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza do dwóch 

pomieszczeń przyległych. 

boki stalowe w kolorze szarym

płyta górna i wstawki z szarej ceramiki
637940

2.230
boki stalowe w kolorze szarym

płyta górna i wstawki z czerwonej ceramiki
653200

boki stalowe w kolorze szarym

płyta górna i wstawki z kremowej ceramiki
653210

Cherie kW 11

Korpus żeliwny. Pilot 

z wyświetlaczem 40 

x 40 na wyposażeniu. 

Wentylator nadmuchowy 

o wydajności 800m3/

godz. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza do dwóch 

pomieszczeń przyległych. 

boki, płyta górna i wstawki z 

kremowej ceramiki
637920

2.395
boki, płyta górna i wstawki z 

czerwonej ceramiki
637930

boki, płyta górna i wstawki z 

orzechowej ceramiki
648070

Moon kW 11

Korpus żeliwny. Pilot 

z wyświetlaczem 40 

x 40 na wyposażeniu. 

Wentylator nadmuchowy 

o wydajności 800m3/

godz. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza do dwóch 

pomieszczeń. 

boki i płyta górna ze steatytu 639300 2.475

Vintage kW 11

Korpus żeliwny. Pilot z 

wyświetlaczem 40 x 40 na 

wyposażeniu. Wentylator 

nadmuchowy o wydajności 

800m3/godz. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza do dwóch 

pomieszczeń. 

obudowa z 

czerwonej ceramiki
657470

2.575

obudowa z ceramiki w kolorze białym pieprz i sól 657480

Space kW 11

Korpus żeliwny. Pilot z 

wyświetlaczem 40 x 40 na 

wyposażeniu. Wentylator 

nadmuchowy o wydajności 

800m3/godz. Możliwość 

rozprowadzenia gorącego 

powietrza do dwóch 

pomieszczeń. 

boki i płyta górna z piaskowca 640820 2.435

  ceny netto

model kodkolor euro

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

SIMPATY LINE - 11 kW
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Sirena kW 13,2

Korpus żeliwny. Drzwiczki 

z szybą drukowaną.
Pilot z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu.

Wentylator o wydajności 

800 m3/h, do dystrybucji 

gorącego powietrza z 
dwoma wyjściami.

boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze kremowym 
755410

2.750boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze  czerwonym
755420

boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze  miodowym
755430

KIT 11 - KIT 11 bis zestaw do dystrybucji gorącego powietrza skład, kody i ceny patrz str. 30

Fantasy kW 13,2

Korpus żeliwny. Drzwiczki 
z szybą drukowaną.
Pilot z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu.

Wentylator o wydajności 

800 m3/h, do dystrybucji 

gorącego powietrza z 
dwoma wyjściami.

boki, płyta górna i wstawki ze steatytu 755450 2.850

NOWOŚĆ

Story kW 13,2

Korpus żeliwny. Drzwiczki 

z szybą drukowaną.
Pilot z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu.

Wentylator o wydajności 

800 m3/h, do dystrybucji 

gorącego powietrza z 
dwoma wyjściami.

 boki z ciemnoszarej stali, 

płyta górna i wstawki z 

ciemnoszarej ceramiki

755440 2.650

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Fata kW 13,2

Korpus żeliwny. Drzwiczki 

z szybą drukowaną.
Pilot z wyświetlaczem 

40x40 na wyposażeniu.

Wentylator o wydajności 

800 m3/h, do dystrybucji 

gorącego powietrza z 
dwoma wyjściami.

boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze kremowym
755380

2.750boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze  czerwonym 
755390

boki, płyta górna i wstawki z 

ceramiki w kolorze  miodowym
755400

NOWOŚĆ

  ceny netto

kod euromodel kolor

Piecyki na pellet ujście spalin Ø 8 cm

13,2 kW
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ścianka zewnętrzna z miedzi Ø cm 10
ścianka wewnętrzna ze stali inox Ø cm 8

rura prosta (I)

(I
1
) 25 cm RDBAS200/80 45 1

(I
2
) 50 cm RDBAS450/80 62 1

(I
3
) 100 cm RDBAS950/80 100 1

kolano (L)

(L
1
) 45° RDC45/80 80 1

(L
2
) 90° RDC90/80 80 1

obejma mocująca na ścianie(N) RFIS100 11 1

obejma (T) RDFAS80 10 1

uchwyt mocujący (V) RMEN80 130 1

trójnik rurowy (O) RDT90/80 155 1

kondensor z odprowadzeniem RDTAP80 48 1

dachówka z nasadką górną i dolną (U) RFIN100 90 1/1

końcówka odprowadzająca spaliny (Q) RDBOT80 55 1

rura prosta (I)

25 cm 606280 30 1

50 cm 606290 46 1

100 cm 606300 72 1

kolano (L)

45° 606310 64 1

90° 606320 60 1

obejma mocująca w ścianie (N) 606340 9 1

obejma (T) 606410 8 1

uchwyt mocujący (V) 606360 90 1

trójnik rurowy (O) 606350 108 1

kondensor z odprowadzeniem 606370 32 1

dachówka z nasadką górną i dolną (U) RFIN100 90 1/1

końcówka odprowadzająca spaliny (Q) 606390 44 1

ścianka zewnętrzna aluminowa malowana na brąz Ø cm 10
ścianka wewnętrzna ze stali inox Ø cm 8

kod cena jedn.
ilość sztuk w 

opakowaniu

Dwuwarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pellet na zewnątrz

ceny netto

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACYJNY
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACYJNY
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jednowarstwowe ze stali inox Ø 8 cm

z uszczelką

rura prosta

(A
1
) 25 cm EBAS200/80 13 9

(A
2
) 50 cm EBAS450/80 20 9

(A
3
) 100 cm EBAS950/80 28 9

kolano
(B

1
) 45° EC45/80 25 4

(B
2
) 90° EC90/80 32 4

rozeta naścienna (C) EROS80 9 1

obejma mocująca w ścianie (D) EFIS80 11 10

trójnik rurowy końcówka męska (E) ET90/80 40 4

trójnik rurowy końcówka żeńska (E)
do Bijoux, Brio, Cameo, Fantasy, Fata, Flexa, Forma, Lilia Plus, 
Logo, Simpaty Line, Mya, Seven, Sirena, Story, Strass, Tresor, Twin, 
Idropoint, Micron, Point

ETF90/80 40 4

końcówka bez odprowadzenia kondensatu (F) ETAPSSC80 24 10

parasol (G) EPAR80 36 5

podwójny kielich końcówka żeńska (H) EDFF80 18 6

końcówka odprowadzająca spaliny ESCAR80 16 10

obejma mocująca EFAS80 3 10

  

rura prosta

(A
1
) 25 cm EBAS200/80N 21 4

(A
2
) 50 cm EBAS450/80N 25 9

(A
3
) 100 cm EBAS950/80N 34 9

150 cm EBAS1450/80N 52 6

rura z izolacją termiczną
nieskładana

150 cm EBAS1450/80NPT 95 4

kolano
(B

1
) 45° EC45/80N 31 6

(B
2
) 90° EC90/80N 40 6

rozeta naścienna (C) EROS80N 12 10

obejma mocująca w ścianie (D) EFIS80N 9 10

trójnik rurowy końcówka męska (E) ET90/80N 50 4

trójnik rurowy końcówka żeńska (E)
do Bijoux, Brio, Cameo, Fantasy, Fata, Flexa, Forma, Lilia Plus, 
Logo, Simpaty Line, Mya, Seven, Sirena, Story, Strass, Tresor, Twin, 
Idropoint, Micron, Point

ETF90/80N 50 4

końcówka bez odprowadzenia kondensatu (F) ETAP80N 22 1

parasol (G) EPAR80N 63 5

podwójny kielich końcówka żeńska (H) EDFF80N 27 6

końcówka odprowadzająca spaliny ESCAR80N 28 4

jednowarstwowe ze stali inox malowane na kolor czarny Ø 8 cm

z uszczelką do montażu bez obejmy mocującej
kod cena jedn.

ilość sztuk w 

opakowaniu

Jednowarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pellet do wnętrz

ceny netto
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ceny netto

kod euro

Zestaw Kit 8
Kelly, Tiny, Nancy, Big, Glam, Lux, e Vip 

Do dystrybucji gorącego powietrza w jednym pomieszczeniu 

przyległym, skład:

1 przewód aluminiowy Ø 10 cm o długości 1,5m;

2 obejmy mocujące

1 kratka nadmuchowa Ø 10 cm.

297360 65

Zestaw Kit 10
Cherie, Funny, Moon, Space e Vintage

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia 

przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

643890 81

Zestaw Kit 10 bis
Cherie, Funny, Moon, Space e Vintage

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego 

pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 6 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

2 kołnierze naścienne

645690 96

Zestaw Kit 11
Story, Sirena, Fata, Fantasy e Bora

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia 

przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocują

772830 78

Zestaw Kit 11 bis
Story, Sirena, Fata, Fantasy e Bora

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego 

pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 6 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

2 kołnierze naścienne

772840 96

Sterownik do telefonów GSM

Urządzenie przystosowane do współpracy ze wszystkimi modelami piecyków na 

pellet (oprócz Flexa i Idro% exa). Umożliwia załączanie i wygaszanie piecyka na 

odległość  za pomocą telefonu komórkowego

762210 220

KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub 
termostatów pokojowych 
(wymaga wykorzystania portu AUX)

blu 640560 20

Zestawy do dystrybucji gorącego powietrza Ø 10 cm do piecyków na pellet
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Piecyki opalane drewnem ujście spalin Ø 15 cm

  ceny netto

konwekcja 
naturalna euromodel kolor

Coral 1 kW 6

Korpus stalowy i 

palenisko z szamotu.

Możliwość odprowadzenia spalin 

z góry/z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

Innowacyjny system pionowego podnoszenia 

drzwiczek.

front z szybą drukowaną, boki i 

płyta górna z czarnej stali
757040

1.990

front z szybą drukowaną,  boki i 

płyta górna z brązowej stali
757050

przód z szyby z czarnym 

nadrukiem, boki z  marmuru 

wengè

757060 2.140

NOWOŚĆ

SCP

Coral 2 kW 6

Korpus stalowy i 

palenisko z szamotu.

Możliwość odprowadzenia spalin 

z góry/z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

Szyba narożna.

Innowacyjny system pionowego podnoszenia 

drzwiczek.

front z szybą drukowaną, boki i 

płyta górna z czarnej stali
757100

2.140

front z szybą drukowaną, boki i 

płyta górna z brązowej stali
757110

NOWOŚĆ

SCP

Coral 3 kW 6

Korpus stalowy i 

palenisko z szamotu.

Możliwość odprowadzenia spalin 

z góry/z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

Trójstronne przeszklenie

obudowa z czarnej stali 757140

2.220

obudowa z brązowej stali 757150

obudowa z marmuru wengè 757160 2.440

NOWOŚĆ

SCP

Ivory kW 6

Korpus stalowy i 

palenisko z szamotu.

Możliwość odprowadzenia spalin 

z góry/z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

Innowacyjny system pionowego podnoszenia 

drzwiczek.

czarna stal 757200

2.170

brązowa stal 757210

NOWOŚĆ

SCP

6 kW

Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania  x CORAL 1/2/3 i IVORY 761080 100
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Elle kW 6

Płaszczyzna ogniowa z żeliwa, ściany boczne 

paleniska z szamotu. Ujście spalin Ø 15 cm, z 

góry lub z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 50 cm. w załadunku 

pionowym

Dopalanie.

Trójstronne przeszklenie.

obudowa stalowa, 

płyta górna i 

wstawki z aluminium

640890 1.995

Roller kW 6

Płaszczyzna ogniowa z żeliwa, ściany boczne 

paleniska z szamotu. Ujście spalin Ø 15 cm.

Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku 

pionowym.

Dopalanie.

Obrotowa podstawa 360°.

idealne urządzenie do instalacji w środkowej stre% e 

pomieszczenia

obudowa stalowa, 

płyta górna i 

wstawki z aluminium 
620150 2.080

Vogue kW 6

Płaszczyzna ogniowa z żeliwa, ściany boczne 

paleniska z szamotu. Ujście spalin Ø 15 cm, z 

góry lub z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku 

pionowym.

Dopalanie.

Z szu# adą na drewno opałowe

obudowa z dwukolorowej stali:

szary-antracyt i szary
620160 1.915

Deluxe kW 7

Stalowy korpus, palenisko ze skamoleksu, 

Ujście spalin Ø 15 cm.

z góry lub z tyłu urządzenia.

Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku 

pionowym.

Dopalanie.

Obrotowa podstawa 360°.

obudowa stalowa 657510 1.915

Piecyki opalane drewnem ujście spalin Ø 15 cm

  ceny netto

konwekcja 
naturalna euromodel kolor

7 kW / 7,2 kW / 8,5 kW

6 kW
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Piecyki opalane drewnem ujście spalin Ø 13 cm

Folk kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko ze skamoleksu.

Polana o wysokości 

max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

płyty boczne  z ceramiki w kolorze jasno 

brązowym
641730 820

Giulia kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko żeliwne.

Polana o wysokości 

max. 30 cm w załadunku 

pionowym.

obudowa z

ceramiki  biszkoptowej 434590

765

ceramiki czerwonej 434600

szarej stali 434610 730

Blues kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko ze skamoleksu.

Polana o wysokości 

max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

obudowa ze stali 

lakierowanej  na kolor

bordowy 641770

795

szary antracyt 641780

Dafne kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko żeliwne.

Polana o wysokości 

max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

WERSJA 

PODSTAWOWA

obudowa z bordowej 

ceramiki
434510

695
obudowa z miodowej 

ceramiki 
434520

Z NADSTAWKĄ

obudowa z bordowej 
ceramiki

434530

880
obudowa z miodowej 

ceramiki 
434540

  ceny netto

kod euromodel kolor

Gloria kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko żeliwne.

Polana o wysokości 

max. 30 cm.w załadunku 

pionowym.

WERSJA 
PODSTAWOWA

obudowa z bordowej 
ceramiki

434450

695
obudowa z miodowej 

ceramiki
434470

obudowa z 

biszkoptowej ceramiki
434460

Z NADSTAWKĄ

obudowa z bordowej 
ceramiki

434480

880
obudowa z miodowej 

ceramiki
434490
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Disco* kW 8,5
ujście spalin Ø 15 cm 

końcówka męska.

Palenisko ze skamoleksu.

Polana o wysokości 

max. 35 cm w załadunku 

pionowym.

boki ze stali 

lakierowanej

w kolorze bordowym 641790

845

w kolorze szarym 641800

Ninfa kW 8,5
ujście spalin Ø 15 cm 

końcówka męska.

Palenisko żeliwne.

Polana o wysokości 

max. 40 cm w załadunku 

pionowym.

obudowa z 

ceramiki

w kolorze bordowym 434430

760

w kolorze beżowym 434440

Miss kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko ze skamoleksu.

Polana o wysokości 

max. 33 cm w załadunku 

pionowym.

obudowa z 

ceramiki

w kolorze 

musztardowym
434620

665

w kolorze waniliowym 434630

Piecyki opalane drewnem ujście spalin Ø 13/15 cm

model kolor

  ceny netto

konwekcja 
naturalna euro

* do wyczerpania stanów magazynowych

Asia kW 8,5
ujście spalin Ø 15 cm 

końcówka męska.

Palenisko żeliwne.

Polana o wysokości 

max. 40 cm w załadunku 

pionowym.

obudowa z 

ceramiki

w kolorze bordowym 434410

760w kolorze beżowym 434420

w kolorze 

biszkoptowym
434890

Erika kW 7,2
ujście spalin Ø 13 cm 

końcówka męska.

Palenisko z wermikulitu

obudowa z 

ceramiki

w kolorze 

bordowym
430960

460

w kolorze jasno 

-brązowym
432110
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Glam kW 9,7 (V)

Płaszczyzna ogniowa i kratka żeliwne, 

palenisko z Ecokeramu®.

Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.

Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku 

pionowym. Ujście spalin z góry lub z tyłu 

urządzenia.

Dopalanie. Zawór termostatyczny do 

kontroli procesu spalania.

płyty boczne, płyta górna i 

wstawki ze steatytu
755760 2.120

Lilia kW 7,8

Palenisko żeliwne.

Ujście spalin Ø 13 cm.

Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku 

pionowym.

boki z bordowej ceramiki 294030

1.140

boki z morelowej ceramiki 294040

boki z szarej ceramiki 661770

boki z kremowej ceramiki 602220

Olympia kW 7,8

Palenisko żeliwne.

Ujście spalin Ø 13 cm.

Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku 

pionowym.

płyty boczne ze steatytu 293460 1.255

NOWOŚĆ

Piecyki opalane drewnem ujście spalin 13/15 cm

model kolor

  ceny netto

konwekcja 
naturalna euro

Lux kW 9,7 (V)

Płaszczyzna ogniowa i ruszt żeliwne, 

palenisko z Ecokeramu®.

Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.

Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku 

pionowym. Ujście spalin z góry lub z tyłu 

urządzenia.

Dopalanie. Zawór termostatyczny do 

kontroli procesu spalania.

 płyty boczne z ciemno szarej 

stali,  płyta górna i wstawki z 

ciemno  szarej ceramiki

755740 1.790

NOWOŚĆ

Vip kW 9,7 (V)

Płaszczyzna ogniowa i ruszt żeliwne, 

palenisko z Ecokeramu®.

Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.

Polana o wysokości max. 33 cm w 

załadunku pionowym.

Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.

Dopalanie. Zawór termostatyczny do 

kontroli procesu spalania.

płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z kremowej ceramiki
755620

1.970płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z czerwonej ceramiki
755640

płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z miodowej ceramiki
755660

NOWOŚĆ

Big kW 9,7 (V)

Płaszczyzna ogniowa i ruszt żeliwne, 

palenisko z Ecokeramu®.

Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.

Polana o wysokości max. 33 cm w 

załadunku pionowym.

Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.

Dopalanie. Zawór termostatyczny do 

kontroli procesu spalania.

płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z kremowej ceramiki
755680

1.970płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z czerwonej ceramiki
755700

płyty boczne, płyta górna i 

wstawki z miodowej ceramiki
755720

NOWOŚĆ

7,8 kW / 9,7 kW

KIT 8 zestaw do dystrybucji gorącego powietrza kompozycja, kody i ceny patrz str. 30
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Ø 15 cm do Aqua - Deluxe - Elle - Roller - Vouge - Lux - Vip - Big - Glam - Coral 1/2/3 - Ivory - Disco -
 

Ninfa - Warm - Klima

rura z kolanem 90° z rewizją i szybrem (B) 204490 98 112220 98

rura prosta (C)

cm 25 204500 20 112230 20

cm 50 204510 27 112240 27

cm 100 204520 41 112250 41

rura prosta z szybrem (A) cm 30 204530 28 112260 28

zestaw odprowadzający skropliny (I) 204540 23 174300 23

rozeta naścienna (F) 204550 28 113750 28

rozeta teleskopowa (G) 204560 72 174290 72

rozeta z kolanem 45° (H) 292590 64 292600 64

kolano z rewizją (D/E) 45°/90° 204570/204580 39/44 112270/112280 39/44

Rury przyłączeniowe ze stali 2 mm do piecyków na drewno

opis szary czarny

kod euro kod euro

Ø 13 cm do Lilia - Olympia - Blues - Dafne - Folk - Giulia - MIss

rura prosta z szybrem(A) cm 30 170360 27 204430 27

rura z kolanem 90° z rewizją i szybrem (B) 170340 94 204390 94

kolano z rewizją (D/E) 45°/90° 170370/170380 37/42 204470/204480 37/42

rura prosta (C)

cm 25 170310 19 204400 19

cm 50 170320 26 204410 26

cm 100 170330 38 204420 38

rozeta naścienna (F) 170350 26 204450 26

rozeta teleskopowa (G) 174800 70 204460 70

rozeta z kolanem 45° (H) 241810 63 241820 63

zestaw odprowadzający skropliny (I) 174780 22 204440 22

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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  ceny netto

kod euro

Kasety kominkowe na pellet ujście spalin Ø 8 cm

Stojak (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49) 

(do montażu jako wkład kominkowy).
627660 100

blenda ze stali satynowanej (Pellinsert 54)

(nie ma zastosowania przy montażu jako kaseta)
631200 150

KABEL do sterownika do telefonu GSM (Pellinsert 54, 

Inpellet 54, Inpellet 49)
640560 20

Inpellet
49 
kW 6,5

Komora paleniska wykonana z żeliwa, kompaktowe rozmiary, 

kratka nadmuchowa wbudowana we front.

Zasyp peletu z góry specjalnym rękawem.

Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).

Wyposażony w specjalny zestaw ułatwiający montaż w 

istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.

672400 2.100

Pellinsert
54 
kW 8

Palenisko żeliwne, drzwiczki zewnętrzne z szybą bezramkową. 

Załadunek pelletu od frontu.

Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).

Wyposażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający 

montaż w istniejących paleniskach, oraz  w specjalny króciec 

przyłączeniowy z podwójnym kolanem  45°.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. 

623300 2.285

Inpellet
54 
kW 8

Komora paleniska żeliwna, kratka nadmuchowa wbudowana we 

front. 

Załadunek pelletu od frontu.

Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm).

Wyposażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający 

montaż w istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. 

651460 2.205

obudowy do

Inpellet 54
AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON 

• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD
kody i ceny patrz 

strona 62 do 69

obudowy
AIR • ARABESQUE  • HIGH TECH • INCAS • IRON 

• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD
kody i ceny patrz 

strona 62 do 66

Opcjonalnie

Zastępują stare kasety kominkowe nowym paleniskiem na pellet
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  ceny netto

kod euro

obudowy
AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS 

• IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD
kody i ceny patrz 

strona  62 do 66

Firebox®: kasety kominkowe na drewno ujście spalin Ø 20 cm         

LUCE
stalowy front z prostą szybą

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)

62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 240990 995 241000 1.095

62 241010 1.050 241020 1.145

LUCE Plus
nowoczesna bezramkowa szyba

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)

62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 629560 1.080 629570 1.180

62 631380 1.130 631390 1.230

• 2 szerokości drzwiczek (średni 54 - duży 62) 

• 2 wersje (konwekcja naturalna - z turbiną) 

• z systemem dopalania spalin

  N konwekcja naturalna V wersja z turbiną

INCAS WIND
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  ceny netto

kod euro

Firebox®: kasety kominkowe na drewno ujście spalin Ø 20 cm           
• 2 szerokości drzwiczek (średni 54 - duży 62) 

• 2 wersje (konwekcja naturalna - z turbiną) 

• z systemem dopalania spalin

obudowy
Riga 54 - Deco: AIR • ARABESQUE • DAMA • DOMINO • HIGH TECH 

• INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD   
kody i ceny patrz str. 62 do 69

DECO
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 10,5 (V)

V z turbiną 131900 1.030

RIGA 49
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 12 (V)

V z turbiną
szyba tylko z 

frontu
131700 1.335

V z turbiną
dodatkowa szyba 

boczna
131660/131680 1.370

wersja frontalna

RIGA 54
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 10,5 (V)

V z turbiną
szyba tylko z 

frontu
131760 1.190

Ecostar
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 12,5 (N) /  13 (V)

N konwekcja naturalna 178820 710

V z turbiną 177780 810

Sprint
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 10,5 (V)

V z turbiną 427070 975

Piana
drzwiczki z prostą 

szybą

kW 11,5 (N) / 12 (V)

N konwekcja naturalna 157750 990

V z turbiną 157760 1.090
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ceny netto

kod euro

uniwersalny stojak do montażu kaset typu Firebox 54/62 jako wkłady  (A)                   

cm 64x46x53h
605430 160

kratka doprowadzenia powietrza z zewnątrz  (G5) 

cm 24x16
83060 15

mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia 

powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z 

przewodem doprowadzającym Ø 10 cm) do kaset 

Firebox z drzwiczkami samozamykającymi, tylko 

przy montażu bez stelaża

do Luce 62 163750

138

do wersji 54+

Luce 54+ Deco + Sprint + 

Piana

163760

mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia 

powietrza do spalania o wysokości  cm 5 (B) (z 

przewodem doprowadzającym  Ø 16 cm)

do wszystkich wersji 49 146310 142

zestaw do przerobienia konwekcji naturalnej 

na wersję z turbiną (można zastosować na 

zamontowanej kasecie, przed zabudową)

do wszystkich wersji 132980 200

okrągła redukcja R6 

stalowa 2 mm (C)

z Ø 20 na Ø 16

1 sztuka 86040 27

paczka po 6 sztuk 86230 142

z Ø 20 na Ø 16 

z uchwytem

1 sztuka 126280 29

paczka po 6 sztuk 189380 168

przewód aluminiowy Ø cm 14 do DGP, przewód aluminiowy Ø 16 cm patrz strona 59

kompletne zestawy do DGP  UNO - DUE  - TRE patrz strona 57

Blenda wykończeniowa do wszystkich wersji kaset 190750 42

Ramka do kaset typu Firebox 54 (RIGA i DECO) niezbędna przy montażu 

obudów do Luce (Obudowy Nowoczesne) 
246740 63

Akcesoria do instalacji kaset kominowych

(A)

Redukcja R6 (C)

(B)

Mechanizm dopr. 

powietrze do spalania

ramka do Firebox

Blenda
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Pellet-Blok
kW 15

Palenisko z ecokeram z żeliwną płaszczyzną ogniową, 

ergonomiczna szu# ada do załadunku peletu, z której można 
korzystać również podczas pracy urządzenia.

Możliwość podłączenia sterownika GSM, wbudowany tygodniowy 

programator pracy.

Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch 

pomieszczeń przyległych

Innowacyjny system automatycznej kontroli spalania oraz 

ceramiczny palnik katalityczny 3CSYSTEM

          

Pilot z  wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.

656150 3.285

Wkłady kominkowe na pellet ujście spalin Ø 8 cm        

  ceny netto

kod euro

Pellbox SCF
kW 10

Front stalowy, palenisko żeliwne, drzwiczki z szybą ceramiczną. 

Załadunek pelletu od frontu urządzenia.

Panel synoptyczny do sterowania funkcjami urządzenia. 

Na wyposażeniu pilot z wyświetlaczem 40 x 40 oraz programator 

tygodniowy.

Pionowy wymuszony wyrzut spalin Ø 8 cm

Wyposażony fabrycznie w regulowany stelaż 

oraz zestaw do dystrybucji gorącego powietrza 

do jednego pomieszczenia przyległego. 

Pellbox SCF można zainstalować również bez użycia stojaka, 
jako kasetę do unowocześnienia wcześniej używanych palenisk.

288950 2.515

Opcja System załadunku peletu z góry 682240 180

obudowy FAIR • GRACE
kody i ceny

od strony  63

obudowy
AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON 

• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD
kody i ceny

od strony 62 do 66
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Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 20 cm

  ceny netto

kod euro

obudowy
GREY • LASER • MEXICO (tylko mod.80) • PURE • SAFARI • SMILE 

• STEEL
kody i ceny

patrz strona 62 do 66

(3)

(2)

(1)

Screen
Wkład wyposażony w stelaż  o regulowanej 

wysokości.  

Stalowy korpus, palenisko z ecokeram, drzwiczki z 

szybą bezramkową, prawo lub lewostronne. 

Z nowoczesnym systemem dopalania. 

W wersji z turbiną pilot do sterowania pracą 

wentylatora 

Nowość: Wkład Screen (tylko w wersji bez 

turbiny) można wykorzystać także jako kasetę do 

unowocześnienia starych palenisk: montuje się go 

wtedy bez stelaża oraz obudowy wentylatora.

80
kW 8,5 (N)

N
(konwekcja 

naturalna)

631400 1.670

80
kW 9 (V)

V
(z turbiną)

631410 1.985

100
kW 11,5 (N)

N
(konwekcja 

naturalna)

631420 1.875

100
kW 12 (V)

V
(z turbiną)

631430 2.130

Dystrybucja gorącego powietrza patrz kroćce i przewody str.  58

Zestaw do przerobienia wersji N na V złożony z: wentylatora na 

podstawie (1), sterownika (2), sondy (3), oraz pilota
632430 330

MEXICO
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Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

kod euro

pro� l pod nakładkę kominową

Tekno 1 248000

32Tekno 2
prawy 248060

lewy 248070

Tekno 3 218260

N konwekcja 
naturalna V z turbiną

kod euro kod euro

Tekno 1 szyba prosta
kW 15 (N) / 15,4 (V)
ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

430600 1.395 430610 1.590

Tekno 2 
półpryzma
kW 15 (N) / 15,4 (V)
ujście spalin Ø 25 cm 

końcówka żeńska

dx 430620

1.470

430640

1.655

sx 430630 430650

Tekno 3 pryzma
kW 15 (N) / 15,4 (V)
ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

430690 1.535 430700 1.730

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis,  DUE/bis, TRE/bis
skład kody i ceny

na stronie 58
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Side 50x50
• Palenisko z szamotu 

• jednolita szyba narożna bezramkowa.

• drzwiczki gilotynowe

• dystrybutor z dwoma wyjściami DGP

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

kW 8 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

738220 1.705

kW 10 (V) V
(z turbiną)

738230 1.950

Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora 
w obudowie o wydajności 800 m3/godz i kotwy (1), regulatora 

elektronicznego (2) i sondy (3)

738910 415

przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

  ceny netto

kod euro

aluminiowe pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 

powietrza:   

ramka, kratka, zasuwa i przyłącze      

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy NICE • SWEET
kody i ceny 

na stronach 65 i 66

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis,  DUE/bis, TRE/bis
skład kody i ceny

na stronie 58

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 20 cm

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Kratki nadmuchowe

przewód aluminiowy

Blenda

(3)

(2)

(1)

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 738920 130
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Side 2 szyba narożna
• palenisko z szamotu

• całkowicie chowane drzwiczki gilotynowe

• jednolita szyba narożna lewa lub prawa

• dystrybutor z czterema wyjściami DGP

• ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

kW 12 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

738240 738260 2.550

kW 13 (V) V
(z turbiną)

738250 738270 2.880

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

ceny netto

dx sx euro

obudowy LIFE kody i ceny patrz str 64

Zestaw do DGP

modele: QUATTRO/bis,  CINQUE/bis
skład, kody i ceny patrz str. 58

aluminiowe pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze          

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49kratki nadmuchowe

Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora w 

obudowie o wydajności 800 m3/godz i kotwy (1), 

regulatora elektronicznego (2) i sondy (3)

738910 415

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek (dx) 738930 145

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek (sx) 738940 145

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34Przewód aluminiowy

Blenda

(3)

(2)

(1)
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Side 3 szyba trójstronna
• palenisko z szamotu

• całkowicie chowane drzwiczki gilotynowe

• szyba trzyczęściowa w kształcie litery U

• dystrybutor z dwoma wyjściami DGP

• ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

kW 12 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

738280 2.630

aluminium pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze             

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49Kratki nadmuchowe

Zestaw do DGP
modele: DUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 58

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 738950 185

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

obudowy WELL kody i ceny patrz str  66

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34Przewód aluminiowy

Blenda

  ceny netto

kod euro
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Cristal 45
• Seria Dream Light

• drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową

• dystrybutor z 2 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

• z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 10,5 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619870 1.655

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 20 cm

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek 622830 84

aluminium pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze       

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy BIX BOX • DROMOND kody i ceny na stronach 62 i 63

Zestaw do DGP
modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis

skład, kody i ceny 

patrz strona 58

Blenda

Kratki nadmuchowe

 Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, króciec 

z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820 540

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34Przewd aluminiowy

  ceny netto

kod euro
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Cristal 76
• Seria Dream Light

• drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową

• dystrybutor z 2 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

• z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 12 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619890 1.875

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

 Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek 622790 96

aluminum pozłacana euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze    

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy AIR (biały) • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER kody i ceny na stronach 62 i 66

Zestaw do DGP
modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis

skład, kody i ceny 

patrz strona 58

Kratki nadmuchowe

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, 

króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820 540

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34
Przewód aluminiowy

  ceny netto

kod euro
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Cristal 90
• Seria Dream Light

• drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

• z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 13 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619910 2.080

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

 Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek 622810 105

aluminium pozłacana euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze       

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy BIX BOX • DROMOND kody i ceny na stronie 62 i 63

Zestaw do DGP
model: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny 

patrz strona 58

Blenda

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Kratki nadmuchowe

Przewód aluminiowy

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, 

króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820 540

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

  ceny netto

kod euro



50

Flat 100
• Seria Dream Light

• drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

• z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 10,5 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619930 2.325

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek 299220 120

aluminium pozłacana euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze      

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy BIX BOX 100 • IRON •SAHARA 100 • SILVER kody i ceny na stronie 62 i 66

Zestaw do DGP
model: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny 

patrz strona 58

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Blenda

Przewód aluminiowy

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, 

króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820 540

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

  ceny netto

kod euro

Kratki nadmuchowe
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Flat 120
• Seria Dream Light

• drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• Ujście spalin końcówka żeńska Ø 30 cm.

• z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 13 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619950 2.695

  ceny netto

kod euro

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 30 cm

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek 281970 136

aluminium pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze        

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy POP kody i ceny na stronie 65

Zestaw do DGP
modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

Blenda

Kratki nadmuchowe

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu)

Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, 

króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820 540

Przewód aluminiowy ø14 (3 m) 76790 24

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34Przewód aluminiowy
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Double
• Seria Dream Light

• Palenisko z drzwiczkami dwustronnymi: jedne gilotynowe, 

drugie na zawiasach.

• dystrybutor  z 2 wyjściami do DGP

• Palenisko z Ecokeram®.

• ujście spalin  Ø 25 cm końcówka żeńska

kW 12 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

619970 2.695

  ceny netto

kod euro

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

 Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G5) cm 24x16 83060 15

 Lakierowana blenda  do wykończenia drzwiczek 622790 96

aluminium pozłacane euro

Kompletne kratki nadmuchu gorącego 
powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze        

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy AIR (BIANCO) • BIX BOX • IRON • SILVER
kody i ceny na 

stronach od 62 do 66

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 12,5 do doprowadzenia pow. 282010 15 282030 24

Kratki nadmuchowe

Przewód aluminiowy 

Blenda
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Stile
• palenisko żeliwne

• drzwiczki gilotynowe z szybą prostą wykonane z szarej 

stali, specjalnie skonstruowana stalowa rączka z gumowym 

uchwytem.

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• system dopalania spalin

• ujście spalin  Ø 20 cm końcówka żeńska

kW 11,5 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

209960 2.090

kW 12 (V) V
(z turbiną)

209970 2.480

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 20 cm

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu) złożony z:  panelu sterującego (1), wentylatora 

w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370 450

aluminiowe pozłacane euro

kompletne kratki nadmuchu gorącego 

powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze   

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

 Kratka poboru powietrza z zewnątrz  (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23

obudowy CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (biały)
kody i ceny na 

stronach 63 do 67

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis
skład, kody i ceny na stronie 58

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Kratki nadmuchowe

przewód aluminiowy

Zestaw z turbiną

(1)

(3)

(4)

(2)

 pro& l pod nakładkę kominową 215420 31

  ceny netto

euro
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  ceny netto

kod euro

Forte Plus
• Palenisko żeliwne

• drzwiczki gilotynowe z drukowaną szybą prostą.

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• system dopalania spalin

• ujście spalin  Ø 25 cm końcówka żeńska

kW 18 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

663300 2.105

kW 19 (V) V
(z turbiną)

663310 2.465

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

 Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu) złożony z:  panelu sterującego (1), wentylatora 

w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370 450

aluminiowe pozłacane euro

kompletne kratki nadmuchu gorącego 

powietrza:   
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze   

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

obudowy
AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (BIANCO) • GIBILTERRA • IRON • MAYA • 

MEXICO • PARIGI DUE • ROMA DUE• SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE
kody i ceny na 

stronach 63 do  69

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis
skład, kody i ceny na stronie 58

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Kratki nadmuchowe

 Przewód aluminiowy

Zestaw z turbiną

(1)

(3)

(4)

(2)

 pro* l pod nakładkę kominową 225020 31

SCP
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Status Plus
• palenisko żeliwne

• Drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą pryzmatyczną.

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• system dopalania spalin

• ujście spalin  Ø 25 cm końcówka żeńska

kW 14,5 (N)
N

(konwekcja 

naturalna)

665890 2.420

kW 15 (V) V
(z turbiną)

665900 2.740

  ceny netto

kod euro

 Pro& l pod nakładkę kominową 218260 32

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

obudowy
ABACO medio  • ELIOS medio • LADY medio • NOVELLA medio • 

TRIS medio 

kody i ceny na 

stronach od 67 do 69

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis
skład, kody i ceny na stronie 58

 Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu) złożony z:  panelu sterującego (1), wentylatora 

w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370 450

alumiowy pozłacany euro

kompletne kratki nadmuchu gorącego 

powietrza:   ramka, kratka, zasuwa i przyłącze     

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

 Kratka poboru powietrza z zewnątrz  (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34

Kratki nadmuchowe

Przewód aluminiowy

Zestaw z turbiną

(1)

(3)

(4)

(2)

SCP
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Titano Plus
• palenisko żeliwne

• drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą narożną do 

wyboru w dwóch wersjach dwuczęściową, lub jednolitą

• dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

• system dopalania spalin

• ujście spalin  Ø 25 cm końcówka żeńska

kW 18 (N)

N
(konwekcja 

naturalna)

szyba 

jednolita
667840 667860 2.720

szyba dwu-

częściowa
667880 667900 2.565

kW 18,5 (V)

V
(z turbiną)

szyba 

jednolita
667850 667870 3.075

szyba dwu-

częściowa
667890 667910 2.910

 Pro' l pod nakładkę kominową 258990 259000 34

Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 25 cm

Zestaw z  turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz 

niezabudowanym urządzeniu) złożony z:  panelu sterującego (1), wentylatora 

w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370 450

obudowy DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA DUE
kody i ceny na 

stronach od 67 do 69

Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis,  TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis
skład, kody i ceny na stronie 58

1,5 m euro 3 m euro

 Przewód aluminiowy ø 14 do DGP 76770 15,5 76790 24

 Przewód aluminiowy ø 20 do doprowadzenia pow. 149210 21 149230 34Przewód aluminiowy

Zestaw z turbiną

(1)

(3)

(4)

(2)

alumiowy pozłacany euro

kompletne kratki nadmuchu gorącego 

powietrza:   ramka, kratka, zasuwa i przyłącze       

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

54210

86270

95730

95740

55

49

 Kratka poboru powietrza z zewnątrz  (G8) (cm 25x25) 4180 --- 23Kratki nadmuchowe

ceny netto

kod dx kod sx euro

SCP
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Wkłady kominkowe opalane drewnem ujście spalin Ø 20 cm

Air" re drzwiczki proste na zawiasach 
konwekcja naturalna

kW 10
Korpus i hauba stalowe

Palenisko szamotowe. 

Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

613010 1.190

 Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek 233630 90

Air" re drzwiczki gilotynowe 
konwekcja naturalna

kW 10
Korpus i hauba stalowe

Palenisko szamotowe. 

Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

613020 1.640

Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek 612770 90

Air" re drzwiczki gilotynowe półokrągłe 
konwekcja naturalna

kW 10
Korpus i hauba stalowe

Palenisko szamotowe. 

Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

613030 1.795

 Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek 612760 95

Air" re drzwiczki gilotynowe pryzmatyczne 
konwekcja naturalna

kW 10
Korpus i hauba stalowe

Palenisko szamotowe. 

Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

613040 1.795

 Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek 612780 95

obudowy AIR • DOOR • EASY • IRON • MEXICO • SILVER • WHITE 
kody i ceny na 

stronach 62 do 66

  ceny netto

kod euro
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Zestawy do DGP Ø 14 cm ceny netto

do wkładów kominkowych Z DRZWICZKAMI GILOTYNOWYMI

2 ODPROWADZENIA DGP TYP KOD EURO

ZESTAW KIT UNO/bis
Tylko pomieszczenie z kominkiem.

Skład: 

2 szt. giętkich przewodów alumuniowych Ø 14 cm o długości 1,5m 

każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

2 szt. kompletnych kratek B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza.

zestawy do Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, 

Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3

aluminium 112830
135

pozacłane 112840

ZESTAW KIT DUE Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe

Skład:2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 

1,5m każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

1 szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej cześci 

pod paleniskiem 

Zestaw do kaset: Firebox.

aluminium 89140
180

pozacłane 60180

ZESTAW KIT TRE
Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe

Skład:

2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m 

każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

2 szt. kompletnych kratek B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

2szt. kratek G1 wentylujących obudowę do montażu jedna w dolnej 

cześci pod paleniskiem, druga w górnej, po przeciwnej stronie

zestaw do kaset Firebox - Pellet-Blok.

aluminium 89150
195

pozacłane 60520 4 ODPROWADZENIA DGP TIPO CODICE EURO

ZESTAW KIT QUATTRO/bis Pomieszczenie z kominkiem + 3 przyległe

Skład:

1 szt.  kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza

3 szt.  kompletnych kratek B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza

zestaw do: Cristal 90, Flat 100-120, 

Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus e Side 2.
Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmy mocujące należy zamawiać 

osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 

3m (patrz str. 60)

aluminium 163650
220

pozacłane 163660

ZESTAW KIT CINQUE/bis
Pomieszczenie z kominkiem + 4 przyległe

Skład:

4 szt.  kompletnych kratek B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza

1szt. kratki G1 wentylującej obudowę do montażu w dolnej cześci 

pod paleniskiem

zestaw do: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, 

Status Plus, Stile, Titano Plus e Side 2.
Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmy mocujące należy zamawiać 

osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 

3m (patrz str. 60)

aluminium 163670
235

pozacłane 163680

ZESTAW KIT DUE/bis Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe

Skład:2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 

1,5m każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

zestawy do: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, 

Screen 80-100, Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3

aluminium 112850
160

pozacłane 112860

ZESTAW KIT TRE/bis
Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe

Skład:2 szt giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 

1,5m każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

2 szt. kompletnych kratek B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwy i 

przyłącza.

1 szt. kratka (G1) do montażu u poddstawy obudowy.

zestaw do: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, 

Screen 80-100, Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3

aluminium 112870
170

pozacłane 112880

do FIREBOX

2 ODPROWADZENIA DGP TYP KOD EURO

ZESTAW KIT UNO
Tylko pomieszczenie z kominkiem.

Skład: 2 szt. giętkich przewodów alumuniowych Ø 14 cm o długości 

1,5m każdy.

4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm

2 szt. kompletnych kratek B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza.

2szt. kratek G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej cześci 

pod paleniskiem

Zestaw do kaset: Firebox. 

aluminium 89130
175

pozacłane 60080

UWAGA: w przypadku wykonania systemu DGP do pomieszczeń przyległych należy bezwzględnie zapewnić cyrkulację powrotną 

powietrza, montując z dolnej części drzwi kratki lub wykonując szczeliny wentylacyjne pod drzwiami.
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Akcesoria: Przewody giętkie dwuwarstwowe ze stali inox

1 szt. euro paczka 6 szt. euro

R1 do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do kratek nawiewnych 54360 15 54370 77

R2
do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do wkładu przy 

zastosowaniu zestawów kit 1-2-3-4-5
4400 7 54390 28

przyłącza do giętkich 

przewodów kominowych 

DWUWARSTWOWYCH ERFL z 

końcówką żeńską

Ø  16 ERFL160 17

Ø  20 ERFL200 19

Ø  22 ERFL220 20

Ø  25 ERFL250 24

przyłącza do giętkich 

przewodów kominowych 

DWUWARSTWOWYCH ERRI

do kominków z końcówką męską 

do Firebox Ø  16 ERRI160 17

do Firebox Ø  20 ERRI200 19

Obejmy mocujące do rur sztywnych jednowarstwowych EFAS Ø  20 EFAS200 3

Akcesoria: Złączki i redukcje ze stali inox  ceny netto

odcinek 2 m rolka 30 m rolka 20 m

kod euro kod euro za metr kod euro za metr

8 --- --- EFLE80 22 --- ---

12 --- --- EFLE120 32 --- ---

16 158100 60 --- --- EFLE160 41

20 158110 70 --- --- EFLE200 50

22 158120 80 --- --- --- ---

25 158130 93 --- --- --- ---

30 158140 103 --- --- --- ---

Ø  cm

przejściówki do wkładów 

o ujściu spalin z końcówką 
żeńską 

do Stile

z Ø 20 na Ø 25 ERID-FM 250/200 52

z Ø 20 na Ø 22 ERID-FM 220/200 48

redukcje o przekroju 

okrągłym do wkładów o 

ujściu spalin z końcówką 

męską

do Firebox z Ø 20 na Ø 16 ERID-FF 200/160 47

redukcje o przekroju 

okrągłym do wkładów o 

ujściu spalin z końcówką 

żeńską 

do Forte Plus

Status Plus

z Ø 20 na Ø 22 ERID-MF 220/200 48

z Ø 25 na Ø 20 ERID-MF 250/200 52

z Ø 25 na Ø 22 ERID-MF 250/220 52

z Ø 30 na Ø 25 ERID-MF 300/250 60

 ceny netto



60
Akcesoria: Kratki ceny netto

Akcesoria: materiały kominkowe  ceny netto

1 szt. paczka 6 szt.

kod euro kod euro

B1
ramka, kratka (1), 

zasuwa (2), 

przyłącze (R1) cm 36x9

aluminium 54210
55

54190
315

pozłacane 95730 96150

B3 jak wyżej cm 18x9
aluminium 86270

49
86280

280
pozłacane 95740 96170

B2
jak kratka B1 

bez zasuwy; cm 36x9

aluminium 83560
39

83570
220

pozłacane 100290 100300

B4 jak wyżej cm 18x9
aluminium 86300

35
86310

205
pozłacane 100320 100330

G1
do wentylacji czopucha obudowy, z 

ramką cm 36x3

aluminium 54230
21

54240
120

pozłacane 95750 96190

G9 jak wyżej cm 18x3
aluminium 89360

18
89370

100
pozłacane 95760 96210

G4
nawiewne z wentylacji czopucha 

obudowy cm 36x9

aluminium 83590
25

83600
145

pozłacane 74670 74680

G7 jak wyżej cm 18x9
aluminium 86330

22
86340

120
pozłacane 74700 74710

G5 cm 24x16 aluminium 83060 15 83070 80

G6 cm 36x16 aluminium 83090 22 83100 120

G8 cm 25x25 aluminium 4180 23 5580 132

PRZEWODY ALUMINIOWE do doprowadzenia zimnego 
powietrza do spalania Z ZEWNĄTRZ

odcinek o dł.1,5 m odcinek o dł. 3 m

kod euro kod euro

Ø 8 cm (do Pellet-Blok) 676100 6 676110 11

Ø 16 cm (do Riga 49 z szybą boczną) 145670 18 145690 28

Ø 20 cm (do Forte Plus, Status Plus, Stile i Titano Plus) 149210 21 149230 34

PRZEWODY ALUMINIOWE do dystrybucji GORĄCEGO POWIETRZA
1 szt

kod euro

Ø 14
odcinek o długości 1,5 m 76770 15,5

odcinek o długości 3 m 76790 24

złącze stalowe Ø 14 cm 4300 11

KRATKI KOMINKOWE
nawiewne gorącego powietrza

KRATKI
wentylacyjne

CZERPNIE
powietrza z zewnątrz

ZAPRAWA OGNIOODPORNA do kominków szybkoschnąca  

worki o poj.10 kg
szary 419100 17

Panel z krzemianu wapnia  100x25 x7,5h cm 419580  38/szt.

W ókno ceramiczne 740x61x2,5h cm 178790 31/q
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ceny netto

kod euro

Glasskamin (A)
 płyn do mycia szyb kominkowych  

12 butelek o poj. 750 ml
155240 100

separator do popiołu (B) (bez silnika, stosowany z odkurzaczem) 434110 42

Płyta ochronna na podłogę 

(C)
100x120 półokrągła 112700 190

przyborniki kominkowe (D)

z okrągłą podstawą 264800 50

niklowany 264810 46

czarny 264820 40

kosz na drewno  (F)

brązowy 292620 28

czarny 264840 28

okrągły Ø 23 cm ( I ) do: 

Luce 54-62 /Luce Plus 54-62 

/ Deco / Riga 49 / Riga 54

1 szt. 118560 17

20x30 cm do:

Status Plus

1 szt. 8290 26

ruszty żeliwne

( I ) - (L)
opakowanie 6 szt. 5500 135

17x35 cm do: Stile, 

Aquatondo 29 
1 szt. 28020 23

24x24 cm (L) do:

Forte Plus / Titano Plus

1 szt 8820 24

opakowanie 6 szt. 5520 120

farby silikonowe, spray

do wkładów i kaset 

kominkowych 
czarna 268780 14

do piecyków na pellet i 

drewno
szara 271240 17

Akcesoria: do piecyków i kominków

A

B

C

D

F

I

L
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Obudowy NOWOCZESNE   ceny netto

AIR
ramka z białego aglomarmuru 

antares, stalowe pręty poprzeczne 

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
258060 650

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
258080 710

Forte Plus - Acquatondo Plus 22 628200

760Air" re drzwiczki płaskie - Thermo" re 

drzwiczki gilotynowe
628190

Cristal 76 - Double 628810

AIR
ramka z czerwonego szkła, stalowe 

pręty poprzeczne 

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
258220 1.240

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62 
258230 1.250

ARABESQUE
ramka z białego marmuru arabesco, 

wstawki stalowe

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
250100 1.450

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
251930 1.550

ARABESQUE
ramka z marmuru prążkowanego 

tigrato orientale, wstawki stalowe

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
250110 970

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
251940 1.030

BIX BOX

ramka ze stali kwasoodpornej inox
(z  płytą ochronną  na podłogę)

Cristal 45 623650 1.840

Cristal 76 - Double 623680 1.890

Cristal 90 623710 2.080

(bez płyty ochronnej na podłogę) Forte Plus - Acquatondo Plus 22 628660 1.840

BIX BOX 100
ramka ze stali kwasoodpornej inox
(z  płytą ochronną  na podłogę)

Flat 100 601790 2.010

BIX BOX 62
ramka ze stali kwasoodpornej inox
(z  płytą ochronną  na podłogę)

Pellbox SCF

Firebox® 62: Luce - Luce Plus
294740 2.000

AIR-biały aglomarmur ARABESQUE -marmur tigrato orientale BIX BOX 100 - Stal inox DOOR

DARWIN

biały aglomarmur Tekno 1 630220 2.490

opcjonalne wstawki poziome z czerwonego marmuru w różnych tonacjach 265880
180

opcjonalne wstawki pionowe z różowego marmuru w różnych tonacjach 265890

MATERIAŁY PALENISKO KOD
EURO sama 

obudowa
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DOOR
część frontowa z metalu w kolorze 

szary antracyt, drzwiczki z efektem 

postarzanego mosiądzu 

Air% re drzwiczki półokrągłe 605880 2.150

Obudowy NOWOCZESNE ceny netto

DROMOND

czarny aglomarmur nero sepia

Cristal 45 623740
2.900

Cristal 76 623760

Cristal 90 623780 3.100

biały  aglomarmur bianco ambra

Cristal 45 623730
2.600

Cristal 76 623750

Cristal 90 623770 2.700

Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo 

Plus 22 c/s
630210 2.750

Stile 630230 2.600

opcjonalne wstawki poziome z 

czerwonego marmuru w różnych 

tonacjach

Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22 265860

180do Cristal 76 - Stile 265880

do Cristal 90 265900

opcjonalne wstawki pionowe z 

różowego marmuru w różnych 

tonacjach 

Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22 265870

180do Cristal 76 - Stile 265890

do Cristal 90 265910

FUN

stal malowana na kolor czarny

Inpellet 54

677350 590

z półką z białego aglomarmuru po 

prawej stronie 
678960

1.150
z półką z białego aglomarmuru po 

lewej stronie 
678970

EASY ramka ze stali lakierowanej na szaro Air$ re drzwiczki półokrągłe 611780 510

GRACE ramka z jasnego łupku Pellet-Blok 677530 1.150

DROMOND - biały aglomarmur FAIR FUN GRACE

FAIR ramka ze stali lakierowanej na biało

Pellet-Blok 677700
380

Idropellbox 677660

FRESH
ramka z białego aglomarmuru z 

dekoracyjnymi prętami stalowymi 
Tekno 1 628960 725

*  nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

*** cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

**** do wyczerpania zapasów

MATERIAŁY PALENISKO KOD
EURO sama 

obudowa
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Obudowy NOWOCZESNE    ceny netto

IRON
ramka ze stali lakierowanej na 

ciemnoszary kolor

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
250070 290

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
251990

330

Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo 

Plus 22 c/s
628180

Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs 628840

Air! re drzwiczki płaskie - Thermo! re 

drzwiczki gilotynowe/ cs
628170

Cristal 76 - Double - Acquatondo Plus 29 - 

Acquatodno Plus 29 c/s
628640

Flat 100 628650

LIFE półka z marmuru wenge

Titano Plus
dx 680810

1.650
sx 677220

Side 2*
dx 680830

1.650
sx 680820

LASER 80 ramka z mieszaniny piaskowca i 

aglomarmuru w geometryczne 

wzory 

Screen 80 632350 1.140

LASER 100 Screen 100 632340 1.250

JUNGLE
mozaikowa ramka z trawertynu 

skomponowanego z innymi 

materiałami

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
256660 1.600

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62 
256670 1.650

INCAS
ramka z jasnego trawertynu ze 

wstawkami w ciemniejszych 

tonacjach

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
625710 1.350

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
625720 1.410

HIGH TECH
ramka z modułów z satynowanej 

stali inox

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox  54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
258030 1.180

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62 
258050 1.240

HOLLYWOOD
ramka ze stali malowanej na kolor 

jasnoszary
Tekno 628920 350

INCAS IRON JUNGLEHIGH TECH

GREY 80
ramka ze stali malowanej proszkowo 

na kolor szary

Screen 80 624110 370

GREY 100 Screen 100 624120 410

MATERIAŁY PALENISKO KOD
EURO sama 

obudowa
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SAHARA
ramka z trawertynu ze wstawkami 

ze stali inox 

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
250090 1.210

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
251970 1.260

Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo 

Plus 22 /cs Plus 
628150 1.310

PURE

ramka ze stali matowej pozłacanej
Screen 80 618120 1.920

Screen 100 618090 2.050

ramka ze stali inox
Screen 80 618110 1.740

Screen 100 618080 1.870

POP czarny granit, wstawki ze stali inox

Flat 120 długość 3 m 277480 2.700

Flat 120 długość 2,4 m 282900 2.080

SAFARI 80
ramka z piaskowca dekorowana 

szklanym granulatem

Screen 80 624130 980

SAFARI 100 Screen 100 624140 1.090

Obudowy NOWOCZESNE    ceny netto

SAHARA 100
ramka z trawertynu ze wstawkami 

ze stali inox
Flat 100 601780 1.590

*  nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

*** cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

**** do wyczerpania zapasów

SAFARILIFE NICEMEXICO

SIDNEY
ramka z trawertynu ze wstawkami 

ze stali inox 
Tekno 1 628930 1.180

QUADRO stal w dwóch odcieniach szarości Idro 30 (układ otwarty i zamknięty) 629050 800

PAMPAS
ramka z naturalnego trawertynu ze 

wstawkami w różnych tonacjach
Tekno 1 628940 1.660

MEXICO
ramka z naturalnego trawertynu ze 

wstawkami w podobnych tonacjach

Air& re drzwiczki płaskie - Thermo& re 

drzwiczki gilotynowe / cs
605910 1.640

Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 /cs 628160
1.760

Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs 630240

Screen 80 628210 1.840

NICE*
półka z białego polerowanego 

aglomarmuru
Side 50x50 680860 870

MATT
ramka ze stali malowanej na kolor 

ciemnoszary
Tekno 1 628950 280

MATERIAŁY PALENISKO KOD
EURO sama 

obudowa
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Obudowy NOWOCZESNE    ceny netto

*  nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

** montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

*** cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

**** do wyczerpania zapasów

SMILE WHITE WIND CRISTAL NIEBIESKISWEET

YO - YO ramka ze stali inox Tekno 1 628980 1.730

SWEET* półka z marmuru wenge Side 50x50
dx 680840

1.300
sx 680850

WELL półka z kamienia pietra serena Side 3 761850 1.590

WHITE ramka stalowa malowana na biało
Air" re drzwiczki płaskie - Thermo" re 

drzwiczki gilotynowe /cs
611800 410

WIND ****
ramka z niebieskiego drukowanego 

szkła

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
257200 1.750

WOOD
ramka z drewna egzotycznego 

wenge

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus - Deco** - Riga**
277450 2.220

Pellbox SCF

Firebox® 62: Luce - Luce Plus 
277460 2.250

STEEL 80
ramka ze stali lakierowanej 

proszkowo na jasnoszary kolor

Screen 80 624090 400

STEEL 100 Screen 100 624100 440

NOWOŚĆ

SILVER ramka ze stali w kolorze jasnoszarym

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - 

Luce Plus 54 - Deco** - Riga**
250080 350

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 

Luce Plus 62
252000 360

Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo 

Plus 22 /cs
628080

390
Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs 628820

Air" re drzwiczki płaskie - Thermo" re 

drzwiczki gilotynowe/cs
626610 430

Cristal 76 - Double 628140
390

Flat 100 628630

SQUARE
obudowa dostarczana 

razem w wkładem

białe szkło ****

Forte Plus N

217470

7.330 ***niebieskie szkło **** 217460

stal satynowana 217490

biały marmur arabescato bianco 217500 7.160 ***

SMILE
ramka z białego aglomarmuru z 

niebieskim piaskowcem 

Screen 80 632330 1.220

Screen 100 632320 1.340

MATERIAŁY PALENISKO KOD
EURO sama 

obudowa
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Obudowy KLASYCZNE   ceny netto

MATERIAŁY
SPOSÓB 

MONTAŻU
PALENISKO

KOD EURO sama 
obudowaDX SX

ABACO średnia półka z aglomarmuru koloru kość 

słoniowa.
narożna Status Plus 218570 2.780

CANARIA ramka z beżowego marmuru
naścienna lub  

narożna
Stile 212330 2.780

CAROUSEL
ramka ze aglomarmuru kość 

słoniowa z płytkami trawertynowymi
naścienna lub  

narożna
Stile 216930 2.820

CLASS żółty marmur z Istrii
naścienna lub 

narożna
Forte Plus 218620 2.260

DAMA  o 
zredukowanej 
głębokości  cm 74

półka z marmuru giallo reale  

naścienna, 

boki 

zamknięte

Riga 54 - Deco 121070 3.250

DOMINO

Półka i boki z kamienia pietra di 

vicenza 
narożna Riga 54 - Deco 93160 2.300

półka z kamienia pietra di vicenza naścienna Riga 54 - Deco 93170 2.990

DERBY marmur z trawertynem

 narożna,

  z szybą 

narożną

Titano Plus 218700 218710 3.300

Abaco średnia BAHIA CLASS CORDOBA

BAHIA
półka z jasnego polerowanego 

marmuru 
narożna Acquatondo 22 curvo 240570 1.560

CORDOBA
półka z jasnego polerowanego 

marmuru
naścienna Acquatondo Plus 29 238340 1.430

AMELIA due półka z czerwonego polerowanego 

marmuru
naścienna K 75 - NK 75 76600 2.920

APOLLO jasny marmur frontalna Tekno 3 432160 1.490

CESAR uno duża
naścienna/

narożna
K 102 639540 2.050

ASTURIA jasny marmur frontalna Ecostar - Sprint - Tekno 1 430710 1.390

AURORA półka z czerwonego polerowanego 

marmuru
frontalna Ecostar - Sprint 430720 1.260

AURORA due półka z czerwonego polerowanego 

marmuru
frontalna Tekno 1 430730 1.250

CESAR due średnia
naścienna/

narożna
K 75 DS / Midi 639550 2.150

CLAUDIA
łupek marmurowy i cegła 

żaroodporna
narożna K Tondo 76440 2.720

COIMBRA jasny marmur frontalna Tekno 3 430670 1.210
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NOVELLA średnia 
due

półka z polerowanego trani narożna Status Plus 218900 2.600

MODENA beżowy marmur piaskowany narożna Ecostar - Sprint - Tekno 1 430780 1.280

NANTES czerwony marmur portugalski narożna Tekno 3 431560 1.135

NIZZA żółty marmur piaskowany narożna Tekno 2 431500 431620 1.070

MATERIAŁY
SPOSÓB 

MONTAŻU
PALENISKO

KOD EURO sama 
obudowaDX SX

Obudowy KLASYCZNE ceny netto

LEGO
półka z polerowanego marmuru 

trani
narożna Titano Plus 218780 218790 2.690

LUISA V
półka z polerowanego marmuru 

trani

narożna,

  z szybą 

narożną

Status Plus 218810 218820 3.550

Titano Plus

con 1 panca cm 65x27
219160 219170 4.500

naścienna

z szybą 

narożną

Titano Plus 218830 218840 4.400

MAYA

boki 
zamknięte

półka z żółtego marmuru giallo reale

naścienna lub 

narożna
Forte Plus 218850 2.600

z szybą 
narożną

naścienna Titano Plus 218860 218870 3.050

LAND duża narożna

K 75 DS - Midi 639560 639570 2.370

K 75 DS - Midi z ławeczką 

60x40 cm
639580 639590 2.860

K 75 DS - Midi z ławeczką 

90x40 cm
639600 639610 2.900

MAGISTER różnokolorowy trawetyn narożna Tekno 2 430860 430920 1.880

GIBILTERRA
półka i belka z jasnego 

polerowanego marmuru

naścienna,

boki 

zamknięte

Forte Plus - Acquatondo 

Plus 22
218750 1.600

LADY średnia 

uno
półka z różowego aglomarmuru, 

belka drewniana  
narożna Status Plus 218760 2.180

IMOLA
piaskowany jasny marmur i cegła 

żaroodporna
frontalna Ecostar - Sprint 430750 1.135

IMOLA due
piaskowany jasny marmur i cegła 

żaroodporna
frontalna Tekno 1 430760 1.280

HARMONY żółty marmur giallo d’istria frontalna Tekno 1 628970 2.080

GAME duża narożna K 75 DS - Midi 639500 639510 2.690

LINARES
półka z jasnego polerowanego 

marmuru
naścienna Acquatondo 29 szyba pryzm 238330 1.400

ELIOS medio półka z piaskowanego marmuru narożna Status Plus 218730 2.500

FORTEZA jasny marmur frontalna Ecostar  -Sprint - Tekno 1 430740 1.520

FIL ROUGE duża

narożna,

  z szybą 

narożną

K 75 DS - Midi 639480 639490 2.710
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TRIS uno średnia
półka z polerowanego marmuru 

trani
narożna Status Plus 219090 2.500

PARIGI DUE 
(średnia)

różowy marmur portugalski

cokół z marmuru

naścienna lub 

narożna
Forte Plus 218910 3.800

ROMA DUE 
(średnia)

biały marmur bianco carrara

cokół marmurowy

naścienna lub 

narożna
Forte Plus 218920 2.300

SAXON czerwony marmur narożna
Forte Plus - Acquatondo 

Plus 22
218950 2.650

MAYA

ELIOS średnia

PARIGI

LADY średnia

ROMA

LEGO

TRIS

LINARES

TEMA due
czerwony marmur, półka z 

polerowanego czerwonego 

marmuru

narożna

Titano Plus 219000 219010 2.400

Titano Plus

z ławeczką 60x40 cm
219020 219030 2.850

Titano Plus

z ławeczką 90x40 cm
219040 219050 2.900

MATERIAŁY
SPOSÓB 

MONTAŻU
PALENISKO

KOD EURO sama 
obudowaDX SX

Obudowy KLASYCZNE ceny netto

PORTORICO piaskowany czerwony marmur frontalna
Ecostar - Idro 50 (do 

instalacji otwartej)
433780 1.940

TARRAGONA jasny marmur naścienna Tekno 2 430820 430910 1.420

QUEEN różowy aglomarmur frontalna Tekno 3 628830 2.310

RODI jasny polerowany marmur narożna Tekno 1 430880 1.290

SIVIGLIA jasny marmur narożna Tekno 3 430400 1.350

TESEO czerwony marmur rosso verona narożna Tekno 1 430890 2.080

VARSAVIA piaskowany marmur beżowy frontalna Ecostar - Sprint - Tekno 1 430950 1.000
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Dodatkowe informacje dotyczące obudów kominkowych

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Czas realizacji zamówień obudów kominkowych waha się od 15 do 40 dni roboczych (dla najbardziej 
skomplikowanych modeli).  Dokładny termin zostaje każdorazowo określony przez fabrykę w potwierdzeniu 
zamówienia. 
Modele obudów produkowane przemysłowo są dostarczane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych. 
W celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat obudów należy skontaktować się z przedstawicielem Edilkamin w 
Polsce

WAŻNE: 
Ceny obudów nie zawierają palenisk, z którymi można je komponować. 
Przy zamawianiu obudów oraz urządzeń narożnych należy sprecyzować, w którym narożniku będą one 
zamontowane i tak:
DX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w prawym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z 
lewej strony, patrząc z przodu
SX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w lewym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z 
prawej strony, patrząc z przodu

SX SX DX DX

MIEJSCE OBSERWACJI
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Gwarancja

WPROWADZENIE
Wszystkie produkty Edilkamin objęte gwarancją, po zakończeniu prac 
montażowych i przed przystąpieniem do wszelkich prac murarskich jak: wykonanie 
obudowy, nakładki, montaż odpowiedniego pokrycia, wykonanie pilastrów, 
pomalowanie ścian itp. powinny zostać poddane kilkugodzinnemu próbnemu 
rozruchowi. 
Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia takich elementow, 
jak i za ich odbudowę, rownież w przypadku, gdy czynności te wykonano w celu 
wymiany wadliwych części.
Dostarczona gwarancja jest zgodna z Dyrektywą 1999/44/WE

WARUNKI GWARANCJI
1) Okres gwarancji
Edilkamin jest zakładem produkcyjnym posiadającym certy( kat ISO 9001:1994, 
który gwarantuje optymalną jakość i sprawność produktów.  Produkty Edilkamin 
objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty ich zakupu, która powinna być 
potwierdzona stosowną dokumentacją wystawioną przez sprzedawcę (dokument 
przewozowy, faktura, paragon), umożliwiającą ich identy( kację oraz stwierdzenia 
daty nabycia i/lub dostawy, a także zapłaconej kwoty. 
Po upływie okresu 24 miesięcznego okresu gwarancji wszystkie czynności 
konserwacyjne i naprawcze wykonywane są w całości na koszt użytkownika. 
Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu towaru, podając: nazwę urządzenia, 
jego numer seryjny umieszczony na tabliczce znamionowej, oraz w karcie 
gwarancyjnej dołączanej do każdego urządzenia, a także dokumentując datę 
transakcji w sposób określony powyżej.

2) Niezgodności towaru
Firma EDILKAMIN zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich 
wad niezgodności zamówionego towaru, które zostaną zgłoszone w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania produktu. Począwszy od siódmego 
miesiąca, aż do dwudziestego czwartego miesiąca od momentu dostawy, 
jeśli nie wystąpi udowodniona niezgodność, koszty robocizny oraz 
wszystkich użytych części zamiennych ponosi EDILKAMIN, natomiast 
użytkownik ponosi koszty dojazdu serwisanta, w przypadku gdy 
interwencja będzie miała miejsce w miejscu jego zamieszkania. W 
przypadku uzasadnionych niezgodności wszystkie koszty ponosi EDILKAMIN.
Jeżeli przywrócenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem nie 
jest możliwe poprzez naprawę produktu, Edilkamin zobowiązuje się do 
jego wymiany, z zastrzeżeniem zachowania terminów i warunków gwarancji 
powstałych w momencie zakupu produktu.
3) Roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w punkcie zakupu produktu.
4) Punkt sprzedaży, upewniwszy się co do zasadności roszczeń i 
ważności gwarancji, kontaktuje się z lokalnym autoryzowanym serwisem 
technicznym, z którym uzgodnia  czas i sposób czynności mających na 
celu sprawdzenie i usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości.
5) Jeśli użytkownik kontaktuje się bezośrednio z autoryzowanym 
serwisem EDILKAMIN,  ten zawiadamia sprzedawcę, u którego urządzenie 
zostało zakupione oraz przystępuje do czyności kontrolnych i 
naprawczych w ramach gwarancji.

Wygaśnięcie gwarancji:
Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy zachodzą następujące okoliczności:
- upłynęły dwa lata od daty zakupu;
- brakuje dokumentu ( skalnego poświadczającego moment zakupu;
- nieczytelność dokumentu zakupu;
- zmiany, nieczytelność, usunięcie lub brak numeru seryjnego urządzenia
- niewłaściwe użytkowanie produktu, lub inne niż określone w instrukcjach obsługi 
załączonych do każdego produktu i stanowiących nieodłączną część transakcji 
sprzedaży, a w szczegolności spalanie większych ilości drewna wyższym niż 
zalecane, stosowanie nieodpowiedniego paliwa; 
- w piecykach na pelet zastosowanie paliwa o parametrach innych, niż określone 
w karcie technicznej urządzenia; zaniedbywanie bieżącego czyszczenia i 
wykonywania zalecanych okresowych czynności konserwacyjnych, zaniedbywanie 
obowiązkowych przeglądów technicznych
- instalacja bez przestrzegania zasad sztuki budowlanej, w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami i z instrukcjami dołączonymi do każdego urządzenia;
- niezastosowanie odpowiednich środków oddychających w gruncie tynkowym do 
elementow z konglomeratów;
- w przypadku urządzeń na pellet: brak działania lub nieprawidłowe 
funkcjonowanie spowodowane zbyt częstym włączania/wyłączaniem oraz błędną 
instalacją czy warunkami pracy.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
- prac budowlanych i murarskich
-uszkodzeń elementow elektrycznych i elektronicznych, ktorych awaria może być 
wynikiem skoków lub nieprawidłowego poziomu napięcia energii elektrycznej, 
błędnych połączeń w instalacji i/lub uszkodzeń spowodowanych zjawiskami 
atmosferycznymi i katastrofami naturalnymi (uderzenia pioruna, powodź, pożar, 
trzęsienie ziemi itp.);
- szyb, rusztów i innych żeliwnych elementów ulegających odkształceniom i/
lub pęknięciom  wynikającym z niewłaściwego użytkowania, zastosowania 
nieodpowiedniego paliwa lub zbyt intensywnego spalania, okładzin palenisk z 
ecokeram i szamotu;
- w urządzeniach z płaszczem wodnym, oprócz elementow wskazanych w 
poprzednim punkcie, nie obejmuje również komponentow instalacji CO i CWU, 
które nie zostały dostarczone przez Edilkamin
-  obudów i okładzin paleniska, zarówno ceramicznych jak i z ecokeram w 
przypadku nieprawidłowej eksploatacji lub przypadkowych stłuczeń;

- pozornych wad w obudowach (pęknięcia, deformacje itp.), naturalnie 
występujących w materiałach typu drewno, jak również niektorych właściwości 
marmurów (jak prążki, plamy, zmiany odcienia, itp.), ktore nie zmieniają 
właściwości użytkowych produktu, lecz mogą rożnić się od tych przedstawionych 
na zdjęciach katalogowych Edilkamin;
- wszelkich drobnych rys lub pęknięć występujących w konglomeratach z 
cementu/gliny ekspandowanej/szamotu, jakie ze względu na typ i właściwości 
samych komponentow nie są klasy( kowane jako wady i/lub usterki;
- w piecykach na pellet: grzałek, uszczelek i palników żeliwnych;
Gwarancją nie są również objęte czynności związane z montażem urządzenia 
(wkręcania śrub, wspornikow) i z przyłączeniem urządzeń do instalacji 
gazowej, wodnej, elektrycznej, jak również wszystkie zewnętrzne elementy, w 
które użytkownik (osobiście, lub poprzez zlecenie czynności innym osobom) 
może bezpośrednio ingerować podczas montażu, użytkowania, zabiegow 
konserwacyjnych, jaki i elementów które podlegają naturalnemu zużyciu. 
Z gwarancji są również wykluczone działania serwisowe związane z pierwszym 
uruchomieniem oraz ustawieniem parametrów funkcyjnych w urządzeniach na 
pelet.

WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe 
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie nieprzestrzegania instrukcji 
instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonych wraz z każdym produktem. 
Poszkodowany jest każdorazowo zobowiązany udowodnić w sposób nie budzący 
zastrzeżeń fakt zaistnienia szkody lub wady i związek przyczynowo – skutkowy, 
oraz dokonać pełnego zgłoszenia w punkcie zakupu towaru.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
Jeśli użytkownik stwierdzi wadliwe działanie urządzenia powinien:
- skonsultować objawy z instrukcją obsługi, sprawdzając czy podane w niej 
instrukcje postępowania nie spowodują rozwiązania problemu
- sprawdzić, czy spełnione są przesłanki określone w warunkach gwarancji
- skontaktować się ze sprzedawcą, podając: model i numer seryjny urządzenia, 
datę zakupu oraz swoje pełne dane z telefonicznym numerem kontaktowym, 
uzgodnić ze sprzedawcą szczegóły interwencji serwisowej oraz ewentualne koszty, 
jeśli nie zachodzą przesłanki do wykonania naprawy całkowicie lub częściowo 
nieodpłatnie.
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Spis treści

Kotły na pelet

Bering, Basic, Ottawa, Calgary, Atlanta, Orlando 3

Akcesoria do kotłów na pelet 4

Piecyki wodne na pelet 

Idro! exa, Idropoint, Naomy, Tresor, Bijoux, Cameo, Strass, Ural, Fuji, Ande, Alpen, Toronto, Quebec, Montreal, Boston, Detroit, Miami 5 -  8

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym na pelet

Idropellbox 9

Kotły opalane drewnem

Energy Plus 10

Piecyki wodne opalane drewnem

Aqua, Warm, Klima, Warm/cs, Klima/cs 10 - 11

Wkłady kominkowe opalane drewnem

Seria Acquatondo, Seria Idro, Seria Oceano, Seria Thermo" re 12 - 15

Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych  i piecyków z płaszczem wodnym 16 - 17

Akcesoria instalacyjne do kotłów oraz kominków i piecyków z płaszczem wodnym 18

Układy łączone 19 - 21

Piecyki na pelet

Twin, Forma, Mya, Seven, Micron, Brio, Point, Flexa, Lilia Plus, Logo, Bora, Nancy, Tiny, Kelly, Funny, Cherie, Moon, Space, Vintage, Story, 

Fata, Sirena, Fantasy
22 - 27

Dwuwarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pelet 28 

Jednowarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pelet 29

Zestawy do dystrybucji gorącego powietrza 30

Piecyki opalane drewnem

Coral 1 /2 / 3, Ivory, Elle, Roller, Vogue, Deluxe, Giulia, Blues, Dafne, Gloria, Folk, Miss, Erica, Ninfa, Asia, Disco, Lilia, Olympia, Lux, Vip, Big, 

Glam
31 - 35

Rury przyłączeniowe ze stali 36

Kasety kominkowe na pelet

Inpellet 49, Inpellet 54, Pellinsert 54 37

Firebox kasety kominkowe na drewno

gama Luce, gama Luce Plus, Deco, Riga 49, Riga 54, Piana, Ecostar, Sprint 38 - 39

Akcesoria do instalacji kaset kominkowych 40

Wkłady kominkowe na pelet

Pellet-Blok, Pellbox SCF 41

Wkłady kominkowe opalane drewnem

gama Screen, gama Tekno, gama Side, gama Cristal, gama Flat, Double, Stile, Forte Plus, Status Plus, Titano Plus, gama Air" re 42 - 57

Zestawy do DGP 58

Akcesoria 59 - 61

Obudowy nowoczesne

Air, Arabesque, Bix Box, Darwin, Door, Dromond, Easy, Fair, Fresh, Fun, Grace, Grey, High Tech, Hollywood, Incas, Iron, Jungle, Laser, Life, 

Matt, Mexico, Nice, Pampas, Pop, Pure, Quadro, Safari, Sahara, Sidney, Silver, Smile, Square, Steel, Sweet, Well, White, Wind, Wood, Yo-Yo
62 - 66

Obudowy klasyczne

Abaco, Amelia, Apollo, Asturia, Aurora, Bahia, Canaria, Carousel, Cesar, Class, Claudia, Coimbra, Cordoba, Dama, Derby, Domino, Elios 

Fil Rouge, Forteza, Game, Gibilterra, Harmony, Imola, Lady, Land, Lego, Linares, Luisa V, Magister, Maya, Modena, Nantes, Nizza, Novella, 

Parigi, Portorico, Queen, Rodi, Roma, Saxon, Siviglia, Tarragona, Tema, Teseo, Tris, Varsavia 

67 - 69

Dodatkowe informacje, ogólne warunki gwarancji 70-71
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