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piece kuchenne na paliwa stałe 
brązowy, lewy, plastikowe dodatki 

 Moc nominalna:  6 kW 
 Średnica rury spalinowej: 120 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 924 x 850 x 600 mm 
 Wym. piekarnika (sz.xw.xgł.): 400 x 294 x 482 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 155 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiały płyty grzewczej: żeliwo+stal, szkło 

ceramiczne 
 Kolor: biały, brązowy, zielony, 

niebieski 
 Dodatki: plastikowe, chromowane, 

tytanowe, pozłacane 

Zalety: 
 duża moc  
 łatwa konwersja z wersji zimowej na letnią (wyjmowany górny ruszt) 
 duży piekarnik 
 przeszklone drzwi piekarnika z termometrem 
 możliwość podłączenia do komina z tyłu lub z boku, ewentualnie z płyty grzewczej 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 duża szuflada na paliwo 
 nowoczesny wygląd 
 wersje lewa lub prawa 
 uwaga.: jeżeli płyta grzejna jest wykonana ze szkła ceramicznego, przewód kominowy 

może być podłączony tylko z lewej strony lub z tyłu. 

Ten piec jest
przeznaczony do

gotowania i pieczenia
potraw

zielony, lewy, chromowane dodatki 

biały, prawy, chromowane dodatki,
nierdzewna rama płyty grzewczej

(na zamówienie)

biały, prawy, chromowane dodatki 

Inne warianty
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piece kuchenne na paliwa stałe 

biały, prawy, plastikowe dodatki 

 Moc nominalna:  6 kW 
 Średnica rury spalinowej: 120 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 810 x 850 x 600 mm 
 Wym. piekarnika (sz.xw.xgł.): 400 x 294 x 482 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 140 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiały płyty grzewczej: żeliwo+stal, szkło 

ceramiczne 
 Kolor: biały, brązowy, zielony, 

niebieski 
 Dodatki: plastikowe, chromowane, 

tytanowe, pozłacane 

Zalety: 
 duża moc  
 łatwa konwersja z wersji zimowej na letnią (wyjmowany górny ruszt) 
 duży piekarnik 
 przeszklone drzwi piekarnika z termometrem 
 możliwość podłączenia do komina z tyłu lub z boku, ewentualnie z płyty grzewczej 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 duża szuflada na paliwo 
 nowoczesny wygląd 
 wersje lewa lub prawa 
 uwaga.: jeżeli płyta grzejna jest wykonana ze szkła ceramicznego, przewód kominowy 

może być podłączony tylko z lewej strony lub z tyłu. 

Ten piec jest
przeznaczony do

gotowania i pieczenia
potraw

niebieski, prawy, pozłacane dodatki 

brązowy, lewy,  tytanowe dodatki
Inne warianty 
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piecyki grzewcze na paliwa stałe 
biały, plastikowe dodatki

 Moc nominalna:  6 kW 
 Średnica rury spalinowej: 120 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 350 x 860 x 620 mm 
 Wys. mocowania czopucha: 700 ± 5 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 100 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiał płyty grzewczej: stal szlifowana 
 Kolor: biały, brązowy 
 Dodatki: plastikowe, chromowane, 

tytanowe, pozłacane 

Zalety: 
 nowoczesny wygląd  
 łatwa konwersja z wersji zimowej na letnią (wyjmowany górny ruszt) 
 możliwość podłączenia do komina z tyłu lub z boku, ewentualnie z płyty grzewczej 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 szuflada na paliwo 

Ten piec jest przeznaczony 
do ogrzewania pomieszczeń, 
a także do gotowania potraw.

biały, chromowane dodatki 

brązowy, pozłacane dodatki

piecyki grzewcze na paliwa stałe

 Moc nominalna:  6 kW 
 Średnica rury spalinowej: 120 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 400 x 860 x 630 mm 
 Wys. mocowania czopucha: 700 ± 5 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 100 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiał płyty grzewczej: stal szlifowana 
 Kolor: biały, brązowy 
 Dodatki: plastikowe, chromowane, 

tytanowe, pozłacane 

Zalety: 
 nowoczesny wygląd  
 łatwa konwersja z wersji zimowej na letnią (wyjmowany górny ruszt) 
 możliwość podłączenia do komina z tyłu lub z boku, ewentualnie z płyty grzewczej 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 szuflada na paliwo 
 możliwość wyposażenia piecyków w pokrywę 

Ten piec jest przeznaczony 
do ogrzewania pomieszczeń, 
a także do gotowania potraw.
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Kocioł na paliwa stałe, z regulatorem 

biały, plastikowe dodatki

 Moc nominalna:  7,5 kW 
 Średnica rury spalinowej: 130 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 325 x 860 x 640 mm 
 Wys. mocowania czopucha: 700 ± 5 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 110 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiał płyty grzewczej: stal  
 Kolor: biały, brązowy 
 Dodatki: tytanowe, pozłacane 
 Wylot do komina: z tyłu kotła 

Zalety: 
 małe rozmiary przy dużej mocy  
 nowoczesny wygląd 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 szuflada na paliwo 
 możliwość wyposażenia piecyków w pokrywę

biały, chromowane dodatki

 Moc nominalna:  6 kW 
 Średnica rury spalinowej: 120 mm 
 Wymiary (sz.xw.x gł.): 500 x 860 x 630 mm 
 Wys. mocowania czopucha: 700 ± 5 mm 
 Min. ciąg kominowy: 10 Pa 
 Ciężar: 110 kg 
 Paliwo: drewno, węgiel 
 Materiał płyty grzewczej: stal szlifowana 
 Kolor: biały, brązowy 
 Dodatki: plastikowe, chromowane, 

tytanowe, pozłacane

Zalety: 
 nowoczesny wygląd  
 łatwa konwersja z wersji zimowej na letnią (wyjmowany górny ruszt) 
 możliwość podłączenia do komina z tyłu lub z boku, ewentualnie z płyty grzewczej 
 regulacja przepływu spalin i mocy 
 możliwość wyposażenia piecyków w pokrywę 

Ten piec jest przeznaczony
do ogrzewania pomieszczeń,
a także do gotowania potraw.

Kocioł jest przeznaczony do
etażowego ogrzewania

pomieszczeń lub
klasycznego ogrzewania

centralnego. Może też być
używany do podgrzewania

potraw.

Piecyk grzewczy na paliwa stałe 
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Piece grzewcze na paliwa stałe 

Piece grzewcze na paliwa stałe 

Kocioł na paliwa stałe 

9 

10 


