Krbové vložky IMPRESSION ROVNÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY A DVOJITÝM
PRESKLENÍM
Krbové vložky IMPRESSION s otváraním dvierok do strany sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí milujú
jednoduchý a minimalistický štýl perfektne skombinovaný s prémiovými materiálmi.
Krbové vložky IMPRESSION majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Vďaka dvom sklám v špeciálnom tuhom
profile rámu dverí môžu byť vložky použité v akumulačnej aj konvekčnej obstavbe. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej
komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje
účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a
sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod
externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena AIRBOX. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo
hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulačné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania
tepla o viac ako 12 h.

IMPRESSION 2g 67.60.01

obj. kód: I2G 01
Cena s natur spalovací komorou

obj. kód: I2G 01
Cena s černou spalovací komorou

dvojité presklenie dvierok zaručí tepelný komfort v nízkoenergetických
domoch
max. 4 bočné akumulačné sady
nezabudnite si vybrať typ spaĺovacej komory!
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Technické parametre
Výška

1354 mm

Šírka

848 mm

Hĺbka

447 mm

Výška dvierok

556 mm

Šírka dvierok

629 mm

Hmotnosť*

134 kg

Regulovateľný výkon

4,8-12,6 kW

Priemer dymovodu

160-180 mm

Priemer dymového hrdla

180 mm

Priemer CPV

150 mm

Výška osi zadného vývodu

1181 mm

Ťah

12 Pa

Účinnosť

80,2 %

Priemerná spotreba dreva

2,8 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur spaľovacej
komory
A

Príslušenstvo
AIRBOX 01 IMPRESSION
AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)
AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 180 mm
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
RÁMIK I2G RAM04 krycí polohlboký
RÁMIK I2G RAM06 krycí
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
SPAĽOVACIA KOMORA I2G TOP01 čierna
SPAĽOVACIA KOMORA I2G TOP02 žltá – natur
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500
ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
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Na stiahnutie
Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na obsluhu
Technická dokumentácia
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach
Záručný list
Stiahnite si katalóg!
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