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ZESTAW - Wkład
kominkowy wodny ZUZIA
DECO + izolacja (UO)
Cena

9 634,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Kratki

Cena

Moc kominka

Opis produktu
ZESTAW: Kominek z płaszczem wodnym (Kratki ZUZIA) i akcesoria do montażu (razem z izolacją)

Kominek Kratki ZUZIA razem z zestawem akcesoriów. Wkłąd kominkowy może mieć moc 15kW lub 19kW (wybierz przed dodaniem zestawu do
koszyka). Tutaj kupujesz kominek wodny w wersji DECO.
Najbardziej optymalne wykorzystanie energii
Zarówno Korpus wkładu, jak i jego przednia część (front) są odporne na działanie wysokich temperatur. Dużą odpornośc uzyskano dzięki
zastosowaniu wysokogatunkowej stali do wytworzenia tego wkładu kominkowego. Kominek posiada wbudowaną płomieniówkę, oraz wysoki
czopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła, a to znacznie poprawia parametry wkładu kominkowego. Ciąg powietrza regulujemy
w tym kominku za pomocą wbudowanego szybra, a przez popielnik możemy ręcznie kontrolować proces spalania (dzięki regulacji pobieranego
powietrza z pomieszczenia).
Kominek spawany był w osłonie gazu szlachetnego, przez co spawy sa najwyższej jakości, a to gwarantuje doskonałą szczelność wkładu.
Elementy stalowe wycięto laserowo, a następnie wygięto na giętarkach CNC.
Kominek posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem (dzięki wbudowanej wężownicy).

Wygodna obsługa kominka
Ozdobny płotek sprawia, że utrzymanie czystości w tym wkładzi ekominkowym jest na prawdę łatwe, a ponadto zabezpiecza przed wypadaniem
z niego drewna. Ruszt i popielnik są wyjmowane przez co czyszczenie kominka nie sprawia problemu. Całość dopełnia sekoracyjna szyba typu
glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, oraz optycznie powiększa front wkładu.
Kominek jest przystosowany do montażu w układzie otwartym.
Kominek może mieć moc 15kW lub 19kW - wybierz odpowiednią moc wkładu przed dodaniem do koszyka.
W skład oferowanego kompletu wchodzą:

kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15/19 DECO szyba prosta układ otwarty x 1 szt
izloacja wkładu wodnego x 1 szt
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wbudowany szyber kominka x 1 szt
wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
wbudowany dolot powietrza x 1 szt
przejście do dolotu 360o x 1 szt
przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt
silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu 15kW

Wymiary wkładu 19kW
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