Fascynacja dwóch płomieni.
Schutzgebühr 5,00 €

xeoos

Spis treści
Zapomnijcie Państwo o wszystkim co do tej pory wiedzieliście o ogniu. Posiadając piecyk xeoos® wkraczacie
Państwo w inny wymiar pojęcia ognia. Piecyk pozostanie
piecykiem – xeoos® to innowacja, fascynacja i ekologia.

Fascynacja
dwóch płomieni

Innowacyjny system TwinFire od razu zaabsorbuje
Państwa uwagę i ciekawość. Pozwólcie się Państwo uwieść
fascynacji dwóch płomieni. Ta oryginalna myśl techniczna
pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników ekologicznych. Przy tym bilans energetyczny jest ze względu
na wysoką wydajność energetyczną na najwyższym poziomie. Niskie wartości emisji są znacznie lepsze niż wymagają tego europejskie normy do roku 2015. Dzięki temu
jesteście Państwo pewni, iż posiadając piecyk xeoos® nie
będziecie zmuszeni w okresie wielu lat do ewentualnych
dodatkowych instalacji drogich filtrów ograniczających
emisję. Tutaj macie Państwo naszą gwarancję.
®
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Pozwólcie się Państwo uwieść nowej fascynacji gry dwóch
płomieni uwięzionych w nowoczesnym design.
xeoos® – jedyna w swoim rodzaju seria piecyków
Piecyki xeoos® są dostępne w dwóch wersjach o mocy
nominalnej 5 i 8 kW. Konsekwentny i staranny dobór wysokojakościowych materiałów takich jak stal nierdzewna, aluminium, szkło, kamień i drewno sprawiają, iż produkty
linii xeoos spełniają najwyższe normy jakościowe. Charakterystyczny design nadaje piecykom xeoos® niepowtarzalny
wymiar. Staranność w każdym detalu, tak jak termicznie
odrębne uchwyty silikonowe, TwinFire® Gate, szklana osłona
paleniska czy też ruszt TwinFire® ukazują niepowtarzalność
każdego piecyka xeoos i czynią go czymś szczególnym.
xeoos® – piecyki, które łączą w sobie fascynację, innowacyjność i ekologię są produktem najwyższej jakości pod
znakiem „Made in Germany” oraz spełniającym wymogi
normy DIN ISO 9001-2000.
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xeoos X5

xeoos X5 NATUR

xeoos X5 STYLE

xeoos X5 HARMONY

xeoos X5 PUR

xeoos X5 ELEGANCE

xeoos X5 CLASSIC

Tam gdzie zaczyna się ciepło z myślą o środowisku naturalnym.
Serię piecyków 5 kW cechuje duży wybór. Różne wzory, od
purystycznego, poprzez klasyczny aż do naturalnego, każdy
znajdzie tu swój model piecyka xeoos®.
Piecyki 5 kW cechuje łatwość regulacji mocy grzewczej
pomiędzy 2 i 7 kW.
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Informacje dla kominiarzy

Wartości emisji

Dopuszczenie według normy EN 13240 Model 1a

CO g/m3

Średni strumień spalin w g/s

7,4

Temperatura spalin w °C

210

Ciśnienie w Pa

12

3

Pył g/m

0,625
0,02
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Indywidualne
ogrzewanie -

xeoos X5 NATUR

w stylowej formie.
Prosta stylistyka z szeroką
gamą kolorystyczną, tak prezentuje się nowy kompaktowy Trendsetter z serii
piecyków 5 kW.

xeoos X5
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Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
kamień lawy
Ściany boczne stal
Drzwi
stal
Rodzaj podstawy płozy
Uchwyt
drewno
Osłona paleniska stal szlachetna

5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1125/400/400
Waga
164 kg / 203 kg
(wraz z kamieniem)
Dodatki extra*
szklana osłona paleniska,
stopki, półka na drewno,
obrotowy (tylko z półką
drewnianą), model Wild

Moc nominalna
Moc grzewcza

Drzwi

Uchwyty

kolor srebrny antracytowy* stal szlachetna* drewno naturalne drewno czarne

Obudowa stalowa  również 8 mm w asortymencie*

kolor srebrny antracytowy

szary żeliwny* czerwień winna* brąz miedziany* brąz*

Pokrywa

Obudowy kamienne*

stal szlachetna* powłoka
8 mm
aluminiowa

* za dopłatą
kamień lawy

kolor srebrny antracytowy

trachit

odcienie
zielonego

lawa

diabas
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

unoszące się ciepło -

xeoos X5 STYLE

w nowoczesnej stylistyce.
Wrażenie lekkości i unoszenia
się piecyka TwinFire® nadaje
stalowa obudowa 8 mm
i współgranie rogów i kątów.

xeoos X5
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Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
kamień lawy
Ściany boczne stal
Drzwi
stal
Rodzaj podstawy stal
Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło

5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1160/658,5/411
Waga
219 kg
Dodatki extra*
szklana płyta chroniąca
podłoże

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

srebrny lakier

Uchwyty

stal szlachetna* kolor
antracytowy*

Obudowa stalowa

kolor srebrny

antracytowy

Płaszcz - kolory

kolor srebrny

antracytowy

drewno
naturalne

stal szlachetna* powłoka
8 mm
aluminiowa*

drewno czarne

Pokrywa

kamień lawy

wiosenna zieleń odcienie powłok aluminium*

kolor srebrny

antracytowy
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Estetyka ciepła -

xeoos X5 HARMONY

w formie i kolorze.
HARMONY to indywidualne
kreowanie akcentów kolorystycznych podkreślających oryginalny charakter wnętrza.

xeoos X5

Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
kamień trachit
Ściany boczne kamień trachit
Drzwi
stal szlachetna,
zaokrąglona

Rodzaj podstawy stalowy 12 mm

5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1060/489/439
Waga
215 kg
Dodatki extra*
ceramiczne ściany
boczne

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna drewno zaokrąglona
ciemny brąz

Obudowa kamienna plus pokrywa

trachit

odcień
zielonego*

lawa*

diabas*

Obudowy ceramiczne*

amaretto

arancia

cotto-nova

ciemny niebieski - grigiano
diament

czerwień indyjska mocca

negrino

sahara

schilf

żółty

brąz
cynamonowy

stojak krzyżowy
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Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło

wulkaniczny

wanilia
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Fascynacja design -

xeoos X5 PUR

ponadczasowa elegancja.
Nowoczesny wygląd piecyka
PUR nadają mu proste linie i
ponadczasowa forma.

xeoos X5
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Wyposażenie podstawowe:
kamień lawy
Pokrywa
Ściany boczne szkło - czarne
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy stal, w formie
„U”, kolor
aluminiowy
powlekany
Uchwyt
silikon czarny
Osłona paleniska szkło

5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1286/408/400
Waga
193 kg
Dodatki extra*
obrotowy

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna silikon czarny

silikon zielony*

Obudowy boczne

szkło czarne

szkło białe*

deko*

Pokrywa kamienna

Pokrywa stalowa

Podstawa

lawa

kolor
antracytowy

odcienie powłok
aluminium

diabas

kolor srebrny
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Rozwój produktu: www.global-mind.net

W zgodzie z naturą -

xeoos X5 ELEGANCE

xeoos X5

Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
kamień lawy
Ściany boczne szkło - czarne
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy drewno i stal

ciepło TwinFire.

ELEGANCE to fascynacja detalem i wyśmienite połączenie
elementów drewna i stali szlachetnej, zaprojektowany z myślą
o miłośnikach dobrego stylu.

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1270/408/400
Waga
186 kg (ściany boczne
ze szkła)
Dodatki extra*
model Wild

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna drewno
naturalne

drewno ciemny silikon czarny*
brąz

Obudowa stalowa  również 8 mm w asortymencie*

szkło czarne

szkło białe*

Pokrywa kamienna

stal szlachetna*
8 mm

Podstawa

szlachetna
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Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło

lawa

trachit

diabas

odcień zielonego ciemna

jasna
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Elegancka
kreacja ciepła -

xeoos X5 CLASSIC

w klasycznym stylu.
CLASSIC – ponadczasowość
i doskonałe połączenie ciepła
i klasycznej formy.

xeoos X5

Wyposażenie podstawowe:
kamień lawy
Pokrywa
Ściany boczne kamień
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy szuflada ze
szklanym
frontem
Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło
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5 kW
20 m2 do 70m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
2-7 kW
Wymiary w mm W/S/G 1326/489/400
Waga
264 kg (wersja
z kamieniem)
Dodatki extra*
obrotowy, obudowa
drewniana zaokrąglona

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna drewno ciemny brąz

Obudowa kamienna

lawa

trachit*

diabas*

Pokrywa

kamień lawy

odcień zielonego*

Obudowa drewniana*

kolor srebrny

antracytowy

ciemna

jasna
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xeoos X8

xeoos X8 BASIC

xeoos X8 PUR

xeoos X8 ELEGANCE

xeoos X8 CLASSIC

Ciepło w wielkim stylu z myślą o naturze.
Częścią identyfikującą wszystkie mocniejsze modele piecyków TwinFire® jest szersza 36 cm komora spalania, która
pozwala na wygodne ułożenie drewna. Pomimo to cechują
się one różnymi właściwościami.
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Informacje dla kominiarzy

Wartości emisji

Dopuszczenie według normy EN 13240 Model 1a

CO g/m3

0,625

3

0,022

Średni strumień spalin w g/s

7,3

Temperatura spalin w °C

260

Ciśnienie w Pa

12

Pył g/m
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

Fascynacja
płomieniem -

xeoos X8 BASIC

xeoos X8

Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
stal
Ściany boczne stal
Drzwi
stal
Rodzaj podstawy z półką na
drewno

Uchwyt
drewno
Osłona paleniska stal
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8 kW
40 m2 do 100 m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
4-12 kW
Wymiary w mm W/S/G 1210/470/400
Waga
213 kg (ściany boczne
ze stali)
Dodatki extra*
szklana osłona
paleniska, obrotowy

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

w klasycznym stylu.

Xeoos BASIC to klasyczna
forma i ekologiczne ogrzewanie.

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Drzwi

Uchwyty

kolor srebrny antracytowy* stal szlachetna* drewno naturalne drewno czarne

Obudowa stalowa  również 8 mm w asortymencie*

kolor srebrny antracytowy

szary żeliwny* czerwień winna* brąz miedziany* brąz*

Pokrywa

kamień lawy

Obudowy kamienne*

kolor srebrny antracytowy

trachit

odcienie
zielonego

lawa

stal szlachetna* powłoka
8 mm
aluminiowa

diabas
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Wysokiej jakości
materiały -

xeoos X8 PUR

prosta i elegancka linia.
Bliskość natury. Futurystyczna
forma piecyka PUR charakteryzuje ten model.

xeoos X8
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Wyposażenie podstawowe:
kamień lawy
Pokrywa
Ściany boczne szkło czarne
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy stal, w formie
„U”, kolor
aluminiowy
powlekany
Uchwyt
silikon czarny
Osłona paleniska szkło

8 kW
40 m2 do 100 m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
4-12 kW
Wymiary w mm W/S/G 1286/478/400
Waga
233 kg
Dodatki extra*
obrotowy

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna silikon czarny

silikon zielony*

Obudowy boczne

szkło czarne

szkło białe*

deko*

Pokrywa kamienna

Pokrywa stalowa

Podstawa

lawa

kolor
antracytowy

odcienie powłok
aluminium

diabas

kolor srebrny
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Rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Elegancki i stylowy -

xeoos X8 ELEGANCE

ogrzewanie nowej generacji.
Wysokiej jakości materiały z
drewna i stali szlachetnej nadają piecykowi ELEGANCE
wyjątkowy charakter.

xeoos X8

Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa
kamień lawy
Ściany boczne szkło - czarne
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy drewno i stal
szlachetna
Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło
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8 kW
40 m2 do 100 m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
4-12 kW
Wymiary w mm W/S/G 1270/478/400
Waga
201 kg (ściany boczne
ze szkła)
Dodatki extra*
model Wild

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna drewno
naturalne

drewno ciemny silikon czarny*
brąz

Obudowa stalowa  również 8 mm w asortymencie*

szkło czarne

szkło białe*

Pokrywa kamienna

lawa

trachit

stal szlachetna*
8 mm

diabas

Podstawa

odcień zielonego ciemna

jasna
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Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net

x: wysokość osi otworu wlotu
świeżego powietrza

Prezentacja w
dobrym stylu -

xeoos X8 CLASSIC

z myślą o naturze.
xeoos X8
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Ekologiczne ogrzewanie w ekskluzywnej formie. Obudowa
z kamienia, stali szlachetnej lub
czarnego szkła nadają piecykowi
CLASSIC stylowego i niepowtarzalnego wyglądu.

Wyposażenie podstawowe:
kamień lawy
Pokrywa
Ściany boczne kamień lawy
Drzwi
stal szlachetna
Rodzaj podstawy szuflada ze szklanym frontem
Uchwyt
drewno
Osłona paleniska szkło

8 kW
40 m2 do 100 m2
przy wysokości
pomieszczenia 2,5 m
Zakres mocy
4-12 kW
Wymiary w mm W/S/G 1326/559/400
Waga
292 kg (ściany boczne
z kamienia)
Dodatki extra*
obrotowy

Moc nominalna
Moc grzewcza

* za dopłatą

Drzwi

Uchwyty

stal szlachetna drewno ciemny brąz

Obudowa kamienna

lawa

trachit*

diabas*

Pokrywa

kamień lawy

odcień zielonego*

Obudowa drewniana*

kolor srebrny

antracytowy

ciemna

jasna
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xeoos akcesoria dodatkowe

Stworzone z myślą o cieple xeoos idealne uzupełnienie Twinfire.
xeoos
POGRZEBACZ
W kostce kamiennej
Odlew
pogrzebacza-xeoos
wykonany jest z aluminium
i zakończony stylowym uchwytem skórzanym pozwalającym na wygodną pracę.
W szczególności zakończenie
pogrzebacza przypominającym
pazur orła ułatwia nam pracę
przy palenisku. Pogrzebaczxeoos® jest bezpiecznie usadowiony w kamiennym kubusie
i gotowy do szybkiego użycia.
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xeoos
POGRZEBACZ
Uchwyt na ścianie
Pogrzebacz-xeoos® umiejscowiony jest na uchwycie
ściennym wykonanym ze
szlachetnego hartowanego
szkła, który stanowi równocześnie ochronę powierzchni
ściany. Uchwyt trzymający
pogrzebacz wykonany jest
z drewna i stali szlachetnej.

xeoos
TwinFire -GATE
®

Innowacyjny TwinFire®-Gate
nie tylko kreuje w nowy sposób wnętrze paleniska, lecz
również rozżarzony płomieniami piecyka xeoos® polepsza
w znaczny sposób proces spalania. Wykonany ze stopu
żaroodpornej stali szlachetnej
umiejscowiony jest na dnie popielnika zwiększając w ten sposób powierzchnię reakcji
katalitycznych.

xeoos
TORBA NA DREWNO
Torba na drewno opałowe wykonana jest z wysokiej jakości
skóry wraz z uchwytami ze
stali szlachetnej. Idealna do
transportowania i składowania
drewna. Torba pasuje naturalnie do stojaka xeoos®.

xeoos
STOJAK NA DREWNO
Stojak na drewno wykonany
jest z oszlifowanej stali szlachetnej w którym w wygodny
sposób składowany jest zapas
drewna. Doskonałym uzupełnieniem jest torba, którą
można zawiesić wewnątrz
stojaka. Całość uzupełnia
boczna torebka skórzana
w której jest miejsce na
rozpałkę oraz zawieszony
z boku pogrzebacz.

xeoos
REGULATOR DOPŁYWU
POWIETRZA
Zaprojektowany z myślą
o piecykach xeoos® regulator
dopływu świeżego powietrza
charakteryzuje się prostą i inteligentną konstrukcją. Regulator jest w całość izolowany
by zapobiec tworzeniu się
wody kondensacyjnej - w razie
potrzeby może zostać zamknięty. Wymiary podłączenia
regulatora są zaprojektowane
na wymiar DN 100.

Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net
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xeoos Technika
made in Germany.

Technika spalania
Charakterystyczną cechą techniki spalania w piecykach
xeoos TwinFire® jest spalanie w dolnej komorze piecyka
gazów w temperaturze 1000 – 1200 °C, które powstają w
wyniku zgazowania drewna w górnej komorze piecyka.
W ten sposób uzyskujemy dodatkową energię cieplną i
niższą emisję spalin do środowiska.
Ta technika pozwala na uzyskanie przez piecyki xeoos®:
ponad 90% sprawności podczas całego procesu
spalania
40 % mniejszej masy popiołu
40 % niższego zapotrzebowania opału do uzyskania
tej samej mocy cieplnej
zdecydowanie niższej emisji pyłu w spalinach jak
również bardzo niskiej emisji CO
niskiej wartości emisji również przy niskim
obciążeniu mocy piecyka

Materiały wysokiej jakości w celu uzyskania najlepszej jakości.

Opatentowana fascynacja dwóch płomieni -

Tuner-TwinFire
drzwi / uchwyt,
starter-TwinFire

Fakty
Korpus ze stali o grubości 4 mm
Rama przednia z żeliwa szarego

górna komora
spalania

ruszt-TwinFire

dolna komora
spalania

popielnik

Powierzchnie wewnętrzne paleniska wykonane z
płyt vermiculite
Dno paleniska wykonane ze specjalnych kamieni
szamotowych
Dwuwarstwowe podłoże wykonane ze stopu
żaroodpornej stali szlachetnej
Ruszt-TwinFire® wykonany ze stopu żaroodpornej
stali szlachetnej
Popielnik wykonany ze stopu żaroodpornej stali
szlachetnej
Prosta i ergonomiczna obsługa poprzez izolację
termiczną dwóch elementów obsługi
Wyjście spalin górną lub tylną stroną piecyka
Wszystkie modele piecyków mogą zostać
doposażone w regulator xeoos® dopływu
świeżego powietrza
Część modeli piecyków xeoos® z możliwością
obracania korpusu
Instalacja piecyków xeoos® możliwa z wszystkimi
powszechnymi przewodami kominowymi
5 lat gwarancji na korpus
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2 lata gwarancji na materiały eksploatacyjne
Tworzenie marki i rozwój produktu: www.global-mind.net
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xeoos Technika ochrony środowiska

xeoos TwinFire

Ogrzewanie czyste ekologicznie -

Z myślą o środowisku międzynarodowe wyróżnienia.

przemyślane w każdym detalu.
W celu obniżenia uciążliwości dla środowiska, zdefiniowaliśmy nowe wytyczne wartości emisji CO i pyłu.
Obowiązujące normy:
Ustawowe wartości
graniczne od 2008

Ustawowe wartości
graniczne od 2015

Wartości emisji 2008

100 mg/m³

40 mg/m³

22 mg/m³

2.000 mg/m³

1.250 mg/m³

625 mg/m³

Pył
CO

xeoos TwinFire
Grüner Schwan, Nordic Ecolable

Welt der Wunder, RTL II

Piecyki xeoos® z opatentowaną techniką spalania
spełniają nie tylko wartości ustawowe emisji ale znacznie
są poniżej tych wytycznych i to już przy niskim
obciążeniu mocy piecyka.
Możliwe jest to dzięki:
temperaturze spalania w dolnej komorze piecyka
przy 1000 - 1200 °C
wytrąceniu części stałych unoszących się w spalinach,
poprzez 180° zwrot wypływu spalin w dolnej
komorze spalania (zasada bezwładności)

Prix „Félicitations du Jury“ Salon BOIS ENERGIE,
Wyróżnienie we Francji

Focus Green, Design Award 2008,
www.designcenter.de

inteligentnemu prowadzeniu kanałów powietrza
w piecyku, które prowadzi do maksymalnego oddania
ciepła na zewnątrz
Produkcja wysokiej jakości modułów
systemów piecykowych przez firmę
Specht. Technika funkcjonowania
i spalania chroniona jest międzynarodowymi patentami.
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Pierwsze miejsce w konkursie Hessen
Champions 2009 w kategorii „nowy
produkt“.
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piecyki xeoos przegląd wszystkich modeli.
xeoos x5

MODEL
MOC NOMINALNA
ŚCIANY BOCZNE

kolory aluminium
białe / White
deco
8 mm stal
stal szlachetna (plus pokrywa)
ceramiczne
drewniane
model Wild
kolory specjalne

POKRYWA

kamienna

CAŁOŚĆ Z KAMIENIA
trachit
odcienie zielonego
diabas
lawa

PŁASZCZ

kolory aluminium

UCHWYT

zielony
inne warianty

DRZWI

stal szlachetna
stal szlachetna zaokrąglona
kolor antracyt

REGULATOR DOPŁYWU POWIETRZA
na dole
z tyłu

RODZAJ PODSTAWY
półka na drewno
półka na akcesoria
stopki
płozy

OSŁONA PALENISKA
stal
szkło

DODATKI EXTRA

szklana płyta chroniąca podłoże
pierścień maskujący
TwinFire-Gate
obrotowy
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• wyposażenie podstawowe

xeoos x8

NATUR

STYLE
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MODEL
MOC NOMINALNA
ŚCIANY BOCZNE

kolory aluminium
białe / White
deco
8 mm stal
stal szlachetna (plus pokrywa)
ceramiczne
drewniane
model Wild
kolory specjalne

POKRYWA

kamienna

CAŁOŚĆ Z KAMIENIA
trachit
odcienie zielonego
diabas
lawa

PŁASZCZ

kolory aluminium

UCHWYT

zielony
inne warianty

DRZWI

stal szlachetna
stal szlachetna zaokrąglona
kolor antracyt

REGULATOR DOPŁYWU POWIETRZA
na dole
z tyłu

RODZAJ PODSTAWY
półka na drewno
półka na akcesoria
stopki
płozy

OSŁONA PALENISKA
stal
szkło

DODATKI EXTRA

szklana płyta chroniąca podłoże
pierścień maskujący
TwinFire-Gate
obrotowy

• wyposażenie podstawowe

BASIC
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° za dopłatą
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