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Futura – Krbová kamna na dřevo se zásobníkem na dřevěné brikety
s automatickým podáváním. Doba hoření 6 hodin. Kachlový obklad
v barvě bílé a černé. Po vyprázdnění zásobníku je možno normálně
přikládat dřevo předními dvířky. Výkon 10 kW, odkouření o velikosti
150 mm. Nutnost připojení na 230 V.

Wanda – Krbová kamna se zabudovanou teplovzdušnou vložkou
Focolare 60 Crystal. Součástí dodávky je ventilátor. V zadní části dva
výstupy teplého vzduchu o velikosti 120 mm. Výkon 9 kW, odkouření
150 mm. Nutnost připojení na 230 V.
Viola – Celolitinová krbová kamna s roštem a popelníkem,
automatickou regulací a roztápěcí klapkou. Výkon 8 kW, odkouření
horní a zadní o velikosti 150 mm.
Violeta – Malá celolitinová kamna s trojitým ekologickým hořením
o výkonu 6 kW s roštem a popelníkem. Odkouření zadní a horní o
velikosti 120 mm.
Isotta Forno – Isotta s troubou navazuje na tradici bytelných
celolitinových kamen Isotta. Boční přikládání, rošt s popelníkem,
roztápěcí klapka, automatická regulace vzduchu a ukazatel teploty
v troubě. Výkon 9 – 11 kW, odkouření 150 mm. Celosmaltovaný povrch.
FOCOLARE 100 Hybrid – Teplovzdušná krbová vložka o šířce

Součástí teplovzdušný plášť, hrdla na rozvod teplého vzduchu. Příprava
na externí vzduch a ventilátor pro zvýšení množství teplého vzduchu.
Výkon 11 kW, odkouření 180 mm.

FLY Idro D.S.A. – Tento typ zcela mění pohled na vytápění domů
dřevem s odvodem tepla do ústředního topení. Jednoduchá instalace,
kompaktní rozměry a moderní design nabízejí použití do nově
stavěných domů. Obložení z kachlových dílů snižuje teploty povrchu
a zabraňuje popálení. Úsporný a technický tvar, kachlový obklad
v barvě bílé a černé přesně pasuje do větších prostorů s minimem
zařízení nábytkem.
Norma Idro D.S.A. – Krbová kamna na dřevo a dřevěné brikety
s velkým prosklením, výkonem do vody až 14 kW.
Italy Termo – Built-In – Krbový sporák s možností vytápění do
ústředního topení. Konstrukce umožňuje instalaci přímo do kuchyňské
linky. Výkon do vody až 15 kW a do vzduchu jen 3,5 kW. Kouřovod jen
150 mm umožňuje připojení i na staré komíny.
Italy Termo – All Inclusive – Krbový sporák s možností vytápění
do ústředního topení. Výkon do vody až 15 kW a do vzduchu jen 3,5 kW.
V levé části sporáku je instalována sestava, která obsahuje expanzní
nádobu, dvě čerpadla, elektronickou jednotku a bezpečnostní prvky.

100 cm. Jedna přikládací dvířka otvírací do strany, druhá nahoru.
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Výkon 10 kW, odkouření 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.

Výkon 8 kW, odkouření horní a zadní o velikosti 150 mm.

Výkon 9 kW, odkouření 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.

Výkonu 6 kW, odkouření zadní a horní o velikosti 120 mm.

Isotta Forno

Focolare 100 Hybrid

Fly Idro D.S.A.

Norma Idro D.S.A.

Italy Termo – Built-In

Italy Termo – All Inclusive

Výkon 9-11 kW, odkouření 150 mm. Celosmaltovaný povrch.

Výkon do vody 11,1 kW, do vzduchu 4,3 kW, účinnost 82,7 %.

Výkon do vody 15 kW, do vzduchu 3,5 kW, účinnost 83 %.

Výkon 11 kW, odkouření 180 mm.

Výkon do vody až 14 kW, na dřevo a dřevěné brikety.

Výkon do vody 15 kW, do vzduchu 3,5 kW, účinnost 83 %.

Teodora

Melinda Steel Air

Graziosa Steel Plus

Elisir Idro

Teodora – Zcela nový typ celolitinových teplovzdušných kamen
na pelety. Automatické zapálení, regulace výkonu podle potřeb
domácnosti, zásobník na pelety na 15 kg. Výkon 8,5 kW, odkouření
o velikosti pouze 80 mm.

Melinda Steel Air – Plně automatická kamna na pelety. Výkon
10,5 kW, plně automatický provoz, údržba soustředěná jen na roční
čištění.

Kamna na pelety o výkonu 7 kW s možností vytápění další místnosti.

Graziosa Steel Plus – Je další z rodiny výrobků na pelety firmy
Extraflame, které se dají použít v nízkoenergetických domech. Teplý
vzduch jde nejen před kamna, ale je možné ho rozvést do dalších
místností vzdálených až 6 m.

Teplovzdušná kamna na pelety o výkonu 10,5 kW.

Kamna na pelety s teplovodním výměníkem. Výkon do vody 11,5 kW.

Elisir Idro – Pouze 31 cm hluboká kamna na pelety s teplovodním
výměníkem o výkonu do 11,5 kW, účinnost 91%, spotřeba 2,8 kg.
Instalace se provádí přímo do obytných prostorů. Plně automatický
provoz. Tento typ je především určen za náhradu elektrického topení
i jako hlavní zdroj do nízkoenergetických domů.
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Litinová kamna na pelety o výkonu 8,5 kW.

