Krbové vložky IMPRESSION TROJSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM
SKLOM
Naši dizajnéri navrhli absolútny klenot kolekcie IMPRESSION. Krbová vložka s neobvykle vysokým trojstranným
presklením dokáže maximálne odovzdať teplo do priestoru a rozžiariť celý interiér zábleskami ohňa. Radi ladíte
interiér do sebemenších detailov? Vyberte si farbu šamotovej spaľovacej komory – natúr, alebo čiernu. Použitie
inovatívnej konštrukcie a špičkových materiálov je samozrejmosťou.
Krbové vložky IMPRESSION majú nadštandardne vysoké dizajnovo potlačené trojstranné presklenie pre jedinečný zážitok z ohňa.
O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov SILENT LIFT. Výsuv dvierok je zaistený
pomocou odnímateľnej kľučky s možnosťou výmeny za pevnú kľučku. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu
alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Vložky sú určené na akumulačnú aj konvekčnú prevádzku. 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. Vložky disponujú
systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena AIRBOX. Ku
krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulačné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako
12 h.

IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21
plech

obj. kód: IC2LF 21
Cena so žltou - natur spaľovacou komorou

obj. kód: IC2LF 21
Cena s čiernou spaľovacou komorou

max. 1 bočná akumulačná sada
nutné objednať spaľovaciu komoru!
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Technické parametre
Výška

1625 mm

Šírka

786 mm

Hĺbka

610 mm

Výška dvierok

556 mm

Šírka dvierok

675 mm

Hĺbka dvierok

348 mm

Hmotnosť*

274/271 kg

Regulovateľný výkon

5,2-13,4 kW

Priemer dymovodu

180-200 mm

Priemer dymového hrdla

200 mm

Priemer CPV

150 mm

Výška osi zadného vývodu

1168 mm

Ťah

12 Pa

Účinnosť

82,0 %

Priemerná spotreba dreva

2,9 kg/h

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

Príslušenstvo
AIRBOX 01 IMPRESSION
AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm
KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE pre krbovú vložku IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
PEVNÁ RUKOVÄŤ IMPRESSION
RÁM IC2LF RAM13 nosný
RÁM IC2LF RAM14 nosný
RÁM IC2LF RAM15 nosný podporný
RÁMIK IC2LF RAM11 krycí
RÁMIK IC2LF RAM12 krycí
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
SPAĽOVACIA KOMORA IC2LF TOP01 čierna
SPAĽOVACIA KOMORA IC2LF TOP02 žltá – natur
ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
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Na stiahnutie
Energetický štítok a informačný list výrobku
Návod na obsluhu
Technická dokumentácia
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach
Záručný list
Stiahnite si katalóg!
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