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SERIA G WKŁADY: 

G 300/350/400 

G 450/500 

G 505 

G 45/50 DC 

G 30 LD/ LI 

G 45 LD/ LI 

Charakterystyka 

Elementy opcjonalne 

Akcesoria montażowe 

 

KASETY 

 

RCR graffiti 70/ 70A/ 80/ 100 

RCR 65/ 70/ 70A/ 70 conico/ 80/ 100 

RCR LD/LI 

RCR TC 

RCR 50V graffiti/ 50V 

Argo 70/ 80 

Charakterystyka 

Elementy opcjonalne 

Akcesoria montażowe 

 

URZĄDZENIA Z PŁASZCZEM WODNYM (TERMO-KOMINKI) 

 

GN 70/ GN 70 simplified (uproszczony) 

LN 70/ LN 70 simplified (uproszczony) 

Zasady funkcjonowania 

Porównanie 

Charakterystyka 

Elementy opcjonalne 

Akcesoria instalacyjne i montażowe  

 

PIECE KOMINKOWE 

 

Born 

Drop 

Vertex 

Oban 

City 

D-7 

D-8 



D-9 

D-10 

Aitana  

Alba 60 

Barbara 90 

Barbara 120 

Alexandra 

Estela 

Elbia 

Giselle 80/100 

Gala 

Charakterystyka 

Adaptacje do zamówień indywidualnych klienta 

Kierunek nachylenia 

Pomiar nachylenia 

Pomiar wysokości 

 

PIECE WOLNOSTOJĄCE 

 

Habit frontal graffiti 

Habit 50 V (pionowy) graffiti 

Habit TC (trójstronny)   

Habit LD-LI 

 

GRILLE 

 

Plek 66 Inox/ Plek 66 Inox Basic 

Detale 

Akcesoria 

Elementy opcjonalne 

 

Fornells Inox jardin 

Fornells Inox porche 

Palma 75 Inox jardin/ porche 

Akcesoria 

Adaptacje do zamówień indywidualnych klienta 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKŁADY KOMINKOWE 

Seria G 

Nasze wkłady serii G streszczają w sobie wszystkie wartości Rocala w 

pojedynczym urządzeniu: 

 

- wydajność, jakość, design, komfort i bezpieczeństwo. Ekskluzywne modele tej 

serii są nadzwyczajną cechą domu. Oferują pełny obraz ognia i mogą być 

wykończone wyłożeniem paleniska zgodne z Waszym wyborem. 
  



 

 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz. do czyszcz. Szyby     z modelem A2080, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 
wyłożenie wermakulitowe               4 cm rama      dyfuzor z wlotem uchylnym 

lub szamotowe                                 rama dekoracyjna Alba, Sunset,         komora na drewno 

opcjonalne rozprowadzenie             Nit i Nero 

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

podwójne spalanie, wlot  

powietrza z zewnątrz 

możliwość wyciągnięcia popielnika od dołu lub od góry 

 
 

 

REND- sprawność 

grzewcza; Pn- nominalna 

moc grzewcza; P. Max- 

max sprawność grzewcza; 

CO al. 13%O2- emisja CO; 

C.H.- zużycie opału na 

godz.; Peso - waga ; LT- 

długość kłody drewna 

  



 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz. do czyszcz. Szyby     z modelem A2080, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 
wyłożenie wermakulitowe               4 cm rama      dyfuzor z wlotem uchylnym 

lub szamotowe                                 rama dekoracyjna Alba, Sunset,         komora na drewno 

opcjonalne rozprowadzenie             Nit i Nero 

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

podwójne spalanie,   

wlot powietrza z zewnątrz 

możliwość wyciągnięcia popielnika od dołu lub od góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 



 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz. do czyszcz. Szyby     z modelem A2080, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 
wyłożenie wermakulitowe               4 cm rama      dyfuzor z wlotem uchylnym 

lub szamotowe                                 rama dekoracyjna Alba, Sunset,         komora na drewno 

opcjonalne rozprowadzenie             Nit i Nero 

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

podwójne spalanie,   

wlot powietrza z zewnątrz 

możliwość wyciągnięcia popielnika od dołu lub od góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 



Berta Noguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kiedy zaproponowano abym malowała ramy kominków, zadałam sobie pytanie czy to jest naprawdę 

konieczne aby dekorować coś tak atrakcyjnego jak ogień. Zamiast tego, wybrałam pomysł na 

dopełnienie tego obrazu. Chciałam stworzyć projekty, które przywołają obrazy natury: wodę, ziemię, 

rysunki zwierząt i owadów, różne pory dnia… Koncepcja ognia przenika moją całą pracę: pracuję 

pędzlami, ponieważ pomagają mi one namalować kręte formy stwarzane przez ogień. 

 

 



 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz. do czyszcz. szyby     z modelem A2055, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 
dwustronne wyłożenie szamotowe  -  rama bez kołnierza     komora na drewno 

 czarne lub bez koloru 

opcjonalne rozprowadzenie              

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

możliwość wyciągnięcia popielnika od góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 

 



 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz.i uchylne  z modelem A2075, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 

 do czyszczenia szyby       rama 4 cm      komora na drewno 
dwustronne wyłożenie szamotowe  -   

 czarne lub bez koloru 

opcjonalne rozprowadzenie              

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

możliwość wyciągnięcia popielnika od góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- 

max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 



 

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTY OPCJONALNE  AKCESORIA MONTAŻOWE 

drzwi podnosz.i uchylne  z modelem A2075, jedn.wentyl.        wlot/wylot dyfuzora 

 do czyszczenia szyby       rama 4 cm      komora na drewno 
dwustronne wyłożenie szamotowe  -   

 czarne lub bez koloru 

opcjonalne rozprowadzenie              

 gorącego powietrza 

kontrola dopływu powietrza  

pierwotnego i wtórnego 

możliwość wyciągnięcia popielnika od góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 

 



Charakterystyka- wkładów-  seria G 

 

Spuść na dół drzwi aby wyczyścić szybę                                       Dwustronna płyta ogniotrwała 

 

Powietrze pierwotne                  Powietrze wtórne                 Regulacja powietrzem           Możliwe jest  

                                                                                                        pierwotnym i wtórnym           rozprowadzenie         

                                                                                                                                                           gorącego powietrza 

 
    Podwójne spalanie             Usuwanie popiołu od góry    Usuwanie popiołu od dołu    Komora spalania ze stali 

 
Wlot powietrza z zewnątrz 

  



Elementy opcjonalne 

 

 
A2080 zest. wentylacyjny 830m

3
/h    A2055 zest. wentylacyjny 340m

3
/h     A2075 zest. wentylacyjny 415m

3
/h 

dla modeli: G 300, G 350, G 400            dla modeli: G 45DC, G 50DC                dla modeli: G 30 LD/LI, G 45 LD/LI 

G 450, G 500, G 505 

 

 

Rama dekoracyjna 10 cm       Rama dekoracyjna 10 cm      Rama dekoracyjna 10 cm      Rama dekoracyjna 10 cm 

ALBA                                           SUNSET                                      NIT                                            NERO 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                                   Rama 4 cm                                         Ramka bez kołnierza 

  



Akcesoria montażowe 

Nasza różnorodna gama akcesoriów pozwoli łatwo zainstalować kominek i osiągnąć żądany efekt 

końcowy. 

Odpowietrznik dyfuzora 

W celu dostarczenia odpowiedniego rozwiązania, gdy metalowe wkłady i kominki są umieszczone w 

wykończonych domach, stworzyliśmy gamę odpowietrzników dyfuzora, które zapewniają odpowiedni 

wlot i wylot powietrza konwekcyjnego, np. odpowiednie odpowietrzanie paleniska, a także pomagają 

zintegrować te komponenty. 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy    Odpowietrznik dyfuzora podwójny       

wlot powietrza D0000     wlot powietrza D0005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D0010     wlot powietrza D0015 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy   Odpowietrznik dyfuzora podwójny 

 wlot powietrza D1000     wlot powietrza D1005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D1010     wlot powietrza D1015 

                            

 

 

Możliwy wlot odpowietrznika dyfuzora   

C4000 



Odpowietrzniki dyfuzora, model G-30 LD 

 

 

 

 

 

 

Wlot odpowietrznika                      Wylot odpowietrznika 

 

 

 

 

Komora na drewno z modelem G-30 LD 

 

 

 

 

 

 

Komora na drewno C 1000 

 

 

 

 

 

Wszystkie paleniska otrzymały certyfikację zgodną z UNE-EN 13229. 

 



 

 

 

  KASETY 
 

Kasety zostały zaprojektowane 

tak aby można je było włożyć w 

już istniejące lub nowe 

paleniska otwarte, osiągając 

doskonałą efektywność i 

wydajność.  

Dzięki systemowi wymuszonej 

wentylacji, powietrze krąży w 

sposób, który optymalizuje 

dystrybucję ciepła, osiągając w 

ten sposób idealną temperaturę i 

obejmując dużą powierzchnię 

 

 

  



 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso - waga ; LT- długość kłody drewna 

Charakterystyka: 

Odwracalne drzwi przednie. 

Stalowa komora spalania. 

Wyłożenie komory wermakulitowe. 

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym 

rozprowadzeniem gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub 

powyżej 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego 

Popielnik wyciągany z przodu 

Zestaw wentylacyjny: 2 lub 4 turbiny z 

autom./manualnym 2-biegowym 

termostatem 

Elementy opcjonalne: 

Kołnierz do ramy 4-stronnej 

Ramy dekor.: Alba, Sunset, Nit i Nero. 

Regulowane nóżki 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/wylot dyfuzora,  pojemnik na drewno 

Zestaw wentylacyjny: 4 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 4 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 



 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso neto – waga netto ; LT- długość kłody 

drewna 

Charakterystyka: 

Odwracalne drzwi przednie. 

Stalowa komora spalania. 

Wyłożenie komory wermikulitowe. 

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym 

rozprowadzeniem gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub powyżej 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego 

Popielnik wyciągany z przodu 

Zestaw wentylacyjny: 2 lub 4 turbiny z 

autom./manualnym 2-biegowym termostatem 

Elementy opcjonalne: 

Kołnierz do ramy 4-stronnej 

Ramy dekoracyjne: Alba, Sunset, Nit i Nero. 

Regulowane nóżki 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/ wylot dyfuzora,  pojemnik na drewno 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 4 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 

Zestaw wentylacyjny: 4 turbiny z 

automatycznym/manualnym 2-

biegowym termostatem 



 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso neto – waga netto ; LT- długość kłody drewna 

 

Charakterystyka: 

 Komora spalania ze stali nierdzewnej. 

Wyłożenie komory wermakulitowe. 

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym rozprowadzeniem gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub powyżej 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego 

Popielnik wyciągany z 

przodu 

Zestaw wentylacyjny: 2 

lub 4 turbiny z 

autom./manualnym 2-

biegowym termostatem 

 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/ wylot dyfuzora,  

pojemnik na drewno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Charakterystyka 

Komora spalania ze stali nierdzewnej. 

Wyłożenie komory wermakulitowe. 

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym rozprowadzeniem 

gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub powyżej 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego 

Popielnik wyciągany z przodu 

Zestaw wentylacyjny: 2 lub 4 turbiny z autom./manualnym 2-

biegowym termostatem 

 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/ wylot dyfuzora,   

           pojemnik na drewno 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso neto – waga netto ; LT- długość kłody drewna 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso neto – waga netto ; LT- długość kłody drewna 

Charakterystyka:      Elementy opcjonalne: 

Odwracalne drzwi przednie.    Kołnierz do ramy 4-stronnej 

Stalowa komora spalania.     Regulowane nóżki 

Wyłożenie komory wermakulitowe.    

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym rozprowadzeniem gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub powyżej 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego 

Popielnik wyciągany z przodu 

Zestaw wentylacyjny: 2 lub 4 turbiny z autom./manualnym 2-biegowym termostatem 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/ wylot dyfuzora,   

pojemnik na drewno 



 

 

  

REND- sprawność grzewcza; Pn- nominalna moc grzewcza; P. Max- max sprawność grzewcza; CO al. 13%O2- emisja CO; C.H.- zużycie 

opału na godz.; Peso neto – waga netto ; LT- długość kłody drewna 

Charakterystyka:      Elementy opcjonalne: 

Odwracalne drzwi przednie.    Kołnierz do ramy 4-stronnej 

Stalowa komora spalania.     Regulowane nóżki 

Wyłożenie komory wermakulitowe.   Ramy dekoracyjne: Alba, Sunset, Nit i Nero 

1-bryłowa obudowa z opcjonalnym rozprowadzeniem gorącego powietrza 

Kontrola biegu powietrza z przodu lub powyżej  Akcesoria montażowe: 

Kontrola pow. pierwotn. i wtórnego   Wlot/ wylot dyfuzora 

Popielnik wyciągany z przodu    pojemnik na drewno 

Zestaw wentylacyjny: 2 lub 4 turbiny z autom./manualnym 2-biegowym termostatem 



Ogólna charakterystyka: 

Odwracalne drzwi                Stalowa komora spalania                       Wermakulitowe wyłożenie                 Wyłożenie żeliwne 

przednie 

Możliwe jest                            Kontrola kierunku przepływu              Powietrze pierwotne                          Powietrze wtórne 

rozprowadzenie                      powietrza od przodu lub powyżej                    

gorącego powietrza  

Usuwanie popiołu z przodu                           Zestaw wentylacyjny: 2 turbiny                               Zestaw wentylacyjny: 4 turbiny 

                                                                            z automatycznym/manualnym 2-biegowym         z automatycznym/manualnym  

                                                                              termostatem (270 m
3
/h)                                        2-biegowym termostatem  

                                                                                                                                                                  (540 m
3
/h)- [RCr 80 i RCr 100] 

 

 

  



Elementy opcjonalne 

 

 
wermakulitowe wyłożenie ścianki           Kołnierz do ramy 4-stronnej (RCr)                 Regulowane nóżki 

 

Rama dekoracyjna 10 cm       Rama dekoracyjna 10 cm      Rama dekoracyjna 10 cm      Rama dekoracyjna 10 cm 

ALBA                                           SUNSET                                      NIT                                            NERO 

 

  



Akcesoria montażowe: 

Nasza różnorodna gama akcesoriów pozwoli łatwo zainstalować kominek i osiągnąć żądany efekt 

końcowy. 

Odpowietrznik dyfuzora 

W celu dostarczenia odpowiedniego rozwiązania, gdy metalowe wkłady i kominki są umieszczone w 

wykończonych domach, stworzyliśmy gamę odpowietrzników dyfuzora, które zapewniają odpowiedni 

wlot i wylot powietrza konwekcyjnego, np. odpowiednie odpowietrzanie paleniska, a także pomagają 

zintegrować te komponenty. 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy    Odpowietrznik dyfuzora podwójny       

wlot powietrza D0000     wlot powietrza D0005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D0010     wlot powietrza D0015 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy   Odpowietrznik dyfuzora podwójny 

 wlot powietrza D1000     wlot powietrza D1005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D1010     wlot powietrza D1015 

                            

 

 

 

 

 



Odpowietrzniki dyfuzora, model G-30 LD 

 

 

 

 

 

Wlot odpowietrznika                      Wylot odpowietrznika 

 

 

 

 

Komora na drewno z modelem G-30 LD 

 

 

 

 

 

 

Komora na drewno C 1000 

 

 

 

 

 

Wszystkie paleniska otrzymały certyfikację zgodną z UNE-EN 13229. 

 

  



 

 

 

 

TERMO-

KOMINEK 

(wkład z 

płaszczem 

wodnym) 

Termo- kominek 

Termogar jest 

kotłem na 

biomassę. Działa 

dzięki najbardziej 

ekologicznemu, 

taniemu, najłatwiej 

osiągalnemu źródle 

odnawialnej 

energii: drewnie. 

Eksperci 

potwierdzili, że 

drewno dostarcza 

ciepło taniej niż 

inne źródła energii, 

zarówno 

odnawialne jak i 

konwencjonalne 

(gaz, olej i 

elektryczność) i 

oczywiście jest 

bardziej ekologiczne. Termogar może być stosowany jako pojedyncze źródło ciepła lub jako 

część połączonego systemu, łącząc odnawialne źródła energii z paliwami kopalnianymi. 

Certyfikacja zgodna ze standardami europejskimi gwarantuje jakość i wysoką sprawność. 

  



TERMOGAR GN70/ GN70 uproszczony, Termogar LN70/ LN70 uproszczony 

 

Charakterystyka: 

- Drzwi uchylne dla 

modeli LN70 

- Drzwi 

podnoszone dla 

modeli GN70 

- Regulacja 

powietrza 

pierwotnego i 

wtórnego 

- Popielnik 

wyciągany  z dołu 

lub z góry 

- Stalowa komora 

spalania 

- Podłączenie pow. 

zewnętrznego 

- 1-bryłowy korpus 

dla modeli GN70 i 

LN70 

 

 

 

Elementy opcjonalne: 

4 cm rama 

C5200 jednostka hydrauliczna 

C5205 jednostka hydrauliczna 

C5210 jednostka hydrauliczna 

C5000 zawór upustowy 

C5100 elektroniczny regulator 

 

Akcesoria montażowe: 

Wlot/ wylot dyfuzora 

Odpowietrznik z drzwiczkami uchylnymi 

Komora na drewno 

  



TERMOGAR GN70      TERMOGAR GN70 uproszczony 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Całkowita teoret. moc grzewcza: 24,3 kW  Całkowita teoret. moc grzewcza: 24,3 kW 

Użyteczna moc grzewcza: 22 kW   Użyteczna moc grzewcza: 22 kW 

Moc grzewcza przeniesiona do wody: 19,5 kW  Moc grzewcza przeniesiona do wody:19,5 kW 

Sprawność grzewcza wody: 89%   Sprawność grzewcza wody: 89% 

Globalna sprawność grzewcza: 85%   Globalna sprawność grzewcza: 85% 

Zużycie opału: 5,5 kg/h     Zużycie opału: 5,5 kg/h 

Zbiornik wody: 70 l     Zbiornik wody: 70 l 

Waga netto: 284 kg     Waga netto: 274 kg 

Ciśnienie operacyjne: 1,8 bar    Ciśnienie operacyjne: 1,8 bar 

Maksymalne ciśnienie: 3 bary    Maksymalne ciśnienie: 3 bary 

CO w 13% O2: 0,24%     CO w 13% O2: 0,24% 

  



 

TERMOGAR LN 70      TERMOGAR LN70 uproszczony 

 

 

 

 

 

 

 

  

Całkowita teoret. moc grzewcza: 24,3 kW  Całkowita teoret. moc grzewcza: 24,3 kW 

Użyteczna moc grzewcza: 22 kW   Użyteczna moc grzewcza: 22 kW 

Moc grzewcza przeniesiona do wody: 19,5 kW  Moc grzewcza przeniesiona do wody:19,5 kW 

Sprawność grzewcza wody: 89%   Sprawność grzewcza wody: 89% 

Globalna sprawność grzewcza: 85%   Globalna sprawność grzewcza: 85% 

Zużycie opału: 5,5 kg/h     Zużycie opału: 5,5 kg/h 

Zbiornik wody: 70 l     Zbiornik wody: 70 l 

Waga netto: 237 kg     Waga netto: 227 kg 

Ciśnienie operacyjne: 1,8 bar    Ciśnienie operacyjne: 1,8 bar 

Maksymalne ciśnienie: 3 bary    Maksymalne ciśnienie: 3 bary 

CO w 13% O2: 0,24%     CO w 13% O2: 0,24% 

  



Jak to działa? 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obwód spalania gazu (przy 

zamkniętych drzwiczkach 

załadunkowych) 

Obwód poboru powietrza do 

spalania (zewnętrzny, jeśli to 

możliwe) 

Szklane drzwiczki załadunkowe 

(vitroceramic 800°C) 

Pobór powietrza pierwotnego do 

rozpalania i spalania 

Uchylny ruszt i popielnik 

Regulowane i wydłużane nóżki 

Wewnętrzny system chłodzenia 

systemu (W1501 / W1551) 

Owinięcie wokół zabudowy i 

ceramicznej izolacji 



 

 

 

Koszt drewna na kW jest 7 razy niższy niż koszt elektryczności i 4 razy niższy niż koszt oleju. 

Przed podjęciem decyzji prosimy rozważyć następujące rzeczy: 

 Wydajność grzewczą wody termo-kominka 

 Koszt każdego kW używanego do ogrzania wody 

 Koszt podczas miesięcy zimowych 

  

Piec akumulacyjny 

kaloryfer 

Ogrzewanie podłogowe 

Gaz naturalny 

Propan 

Olej gazowy 

Termogar 

Biomasa 

Elektryczność 
Woda użytkowa 



Charakterystyka: 

Drzwi uchylne        drzwi podnoszone (GN70)          Regulacja powietrza                  Regulacja powietrza 

(LN70)             pierwotnego       wtórnego 

Popielnik                  Stalowa komora spalania             Wlot pow. zewnętrznego                Wyizolowany,  

wyciągany                               1-bryłowy 

z dołu lub góry                     korpus  

                   (GN 70/ LN70) 

Elementy opcjonalne: 

Rama 4 cm                 C5200 jednostka hydrauliczna   C5205 jedn. hydrauliczna           C5210 jedn. hydr. 

 
C5000 zawór spustowy               C5100 elektroniczny regulator 



Akcesoria montażowe 

Nasza różnorodna gama akcesoriów pozwoli łatwo zainstalować kominek i osiągnąć żądany efekt 

końcowy. 

Odpowietrznik dyfuzora 

W celu dostarczenia odpowiedniego rozwiązania, gdy metalowe wkłady i kominki są umieszczone w 

wykończonych domach, stworzyliśmy gamę odpowietrzników dyfuzora, które zapewniają odpowiedni 

wlot i wylot powietrza konwekcyjnego, np. odpowiednie odpowietrzanie paleniska, a także pomagają 

zintegrować te komponenty. 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy    Odpowietrznik dyfuzora podwójny       

wlot powietrza D0000     wlot powietrza D0005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D0010     wlot powietrza D0015 

 

Odpowietrznik dyfuzora pojedynczy   Odpowietrznik dyfuzora podwójny 

 wlot powietrza D1000     wlot powietrza D1005 

 

 

 

Odpowietrznik dyfuzora potrójny   Odpowietrznik dyfuzora poczwórny 

 wlot powietrza D1010     wlot powietrza D1015 

                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIECE 

KOMINKOWE 

Nasze piece 

wyróżniają się 

zrównoważonym 

design`em i 

doskonałym ręcznym 

wykończeniem, które 

nie stroni od 

nowoczesnej 

technologii, co 

pozwala nam na 

osiągnięcie 

doskonałego działania 

pod względem 

efektywności, 

wydajności i niskiej 

emisji CO. Stosujemy 

najbardziej stosowne 

materiały do każdej 

części pieca (stal, stal 

nierdzewna, 

wermakulit, szamot, i 

żeliwo), a także farbę 

odporną na wysokie 

temperatury do 

wykończeń 

zewnętrznych. 

Produkujemy wersje 

pasujące do każdej 

przestrzeni w Waszym 

domu. 

 

 

  



 
Born jest kominkiem o trójkątnym kształcie. Jego 3 szyby oferują piękną wizję ognia przy 

współczesnych i prostych liniach. 

 

 

 
REND- sprawność grzewcza;  

Pn- nominalna moc grzewcza;  

P. Max- max sprawność grzewcza;  

CO al. 13%O2- emisja CO;  

C.H.- zużycie opału na godz.;  

Net weight – waga netto ;  

LT- długość kłody drewna 

 

 

 

                                 Opcjonalna podstawa  

                                  Obrotowa 

 

 

Charakterystyka: 

Podwójny wentylowany czopuch dla gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp. 

Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp. (do 750°C) 

Ruszt i popielnik 

Wlot powietrza zewnętrznego 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Rura zakończeniowa 

  



 

opcjonalna  

                                                                                                                                                              podstawka  

 

 
REND- sprawność grzewcza;  

Pn- nominalna moc grzewcza;  

P. Max- max sprawność grzewcza;  

CO al. 13%O2- emisja CO;  

C.H.- zużycie opału na godz.;  

Net weight – waga netto ;  

LT- długość kłody drewna 

 

Charakterystyka: 

Podwójny wentylowany czopuch dla gorącego 

powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp. 

Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp. (do 

750°C) 

Ruszt i popielnik 

Wlot powietrza zewnętrznego 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spal. 

Komora spalania 

  



 

opcjonalna  

podstawa 

obrotowa 

 

 

 

 

                                 opcjonalna 

                                 podstawa 
REND- sprawność grzewcza;  

Pn- nominalna moc grzewcza;  

P. Max- max sprawność grzewcza;  
CO al. 13%O2- emisja CO;   
C.H.- zużycie opału na godz.;  

Net weight – waga netto ;  

LT- długość kłody drewna 

 

Charakterystyka: 
Podwójny wentylowany czopuch 

dla gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp. 

    Szyba lustrzana, odporna na 

     wysokie temp. (do 750°C) 

     Ruszt i popielnik 

     Wlot powietrza zewnętrznego 

    Regulacja pow. pierwot. i wtórnego 

     Czarne wermakulitowe wyłożenie 

     komory spalania 

Komora spalania 



 

 opcjonalna 

podstawa 

obrotowa 

 

OBAN (X1305) 
 

Sprawność grzewcza: 

Nominalna moc grzew.: 

Maks. sprawność grzew.: 

Emisja CO w 13% O2: 

Waga netto: … kg         opcjonalna 

Długość kłody drewna: …cm         podstawa 

Zużycie opału na godz: 

 

Charakterystyka: 

Podwójny wentylowany czopuch dla gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp. 

Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp. (do 750°C) 

Ruszt i popielnik 

Wlot powietrza zewnętrznego 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

 

 

 

 

  



 

 opcjonalna 

podstawa 

                                                                 obrotowa 

CITY (X1300) 

 

Sprawność grzewcza: 

Nominalna moc grzew.: 

Maks. sprawność grzew.: 

Emisja CO w 13% O2: 

Waga netto: … kg 

Długość kłody drewna: …cm 

Zużycie opału na godz   Opcjonalna 

     Podstawa 

Charakterystyka: 

Podwójny wentylowany czopuch dla gorącego 

powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp. 

Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp. (do 

750°C) 

Ruszt i popielnik 

Wlot powietrza zewnętrznego 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

 

  



 

 

 

   

Kominek jest fundamentalną częścią składającą się na komfort zamieszkania przy wysokim poziomie 

interakcji użytkownika. Rytuał dokładania ognia jest ważnym, a nawet magicznym aktem, gdyż 

zapowiada to moment gdy użytkownik będzie cieszył się ciepłem i towarzystwem ognia. 

 

Kominki te dążą do wywoływania emocji, nawet gdy nie są używane, dekorując i nadając specyficzną 

osobowość pomieszczeniu ale z pewną powściągliwością. Ich pełne mocy ale jednocześnie zwiewne 

linie pozwalają na uzyskanie pięknej wizji ognia. Aspekt ten był niemalże obsesją w czasie pracy 

projektowej urządzeń. Wyróżniają się one także swoja sprawnością grzewczą, osiągając poziom 

wykonania, który hojnie przewyższa wcześniejsze oczekiwania odnośnie otwartego ognia. 

 

Wszystkie modele zostały zaprojektowane aby wywoływać emocje. Niektóre posiadają bardziej 

tradycyjne linie, podczas gdy inne odzwierciedlają bardziej współczesną koncepcję architektoniczną. 

Jednakże one wszystkie z całą pewnością wyrażają wysoką percepcję jakości. 

  



 
 

 
Opcjonalna podstawka 

opcjonalna podstawka  

obrotowa 

D-7 (X-1280)  Charakterystyka: 
    Podwójny wentylowany czopuch dla  
Sprawność grzewcza: 85% powietrza 

Nominalna moc grzew.: 9 kW Płyta sufitowa 

Maks. sprawn. grzew.:15 kW    Farba odporna na wysokie temp. 

Emisja CO w 13% O2: 0,12% Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp (do 750°C) 

Waga netto101 kg  Ruszt i popielnik 

Długość kłody drewna: 30 cm Wlot powietrza zewnętrznego 

Zużycie opału na godz: 2,3 kg/h   Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

  



 

Opcjonalna podstawka 

Opcjonalna podstawa obrotowa 

D-8 (X 1280)    Charakterystyka: 

     Podwójny wentylowany 

Sprawność grzewcza: 83%  czopuch dla powietrza 

Nominalna moc grzew.: 13 kW  Płyta sufitowa 

Maks. sprawn. grzew.:20 kW  Farba odporna na wysokie temp 

Emisja CO w 13% O2: 0,14%  Szyba lustrzana, odporna na wysokie temp (do 750°C) 

Waga netto180 kg   Ruszt i popielnik 

Długość kłody drewna: 45 cm  Wlot powietrza zewnętrznego 

Zużycie opału na godz: 3,8 kg/h Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

 Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

  



 
 

opcjonalna 

podstawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-9 (X-1291) 

 

Sprawność grzewcza: 76% 

Nominalna moc grzew.: 13 kW 

Maks. sprawn. grzew.:18 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,10% 

Waga netto130 kg 

Długość kłody drewna: 30 cm 

Zużycie opału na godz: 3,6 kg/h 

 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany czopuch dla  gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp 

Ruszt i popielnik 

Szyba lustrzana 

          Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

 

  



 

opcjonalna  

     podstawka 

D-10 (X1265) 
 

Sprawność grzewcza: 79% 

Nominalna moc grzew.: 11,5 kW 

Maks. sprawn. grzew.:18 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,12% 

Waga netto145,5 kg 

Długość kłody drewna: 45 cm 

Zużycie opału na godz: 3 kg/h 

 

Charakterystyka: 

 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp 

Podwójne spalanie 

Dopływ powietrza z zewnątrz 

Lustrzana szyba 

Rura zewnętrzna 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Czarne wermakulitowe wyłożenie komory spalania 

 

  



 

 

 

AITANA  

(X-1150) 
 

 

Sprawność 

grzewcza: 78% 

Nominalna moc 

grzew.: 16 kW 

Maks. sprawn. 

grzew.:20 kW 

Emisja CO w 

13% O2: 0,09% 

Waga netto: 

263 kg 

Długość kłody 

drewna: 35 cm 

Zużycie opału 

na godz: 4,6 

kg/h 

 

 

 

 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany czopuch dla  gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp 

Dopływ powietrza z zewnątrz 

Ceramiczna szyba odporna na wysokie temp (do 750°C) 

Rura zewnętrzna 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Szamotowe wyłożenie komory spalania 

Ruszt i popielnik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Opcjonalny podstawek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA 60 (X-1076)    Charakterystyka: 

 

Sprawność grzewcza: 71%    Podwójny wentylowany czopuch dla  

Nominalna moc grzew.: 12 kW    gorącego powietrza 

Maks. sprawn. grzew.:15 kW    Płyta sufitowa 

Emisja CO w 13% O2: 0,17%    Farba odporna na wysokie temp 

Waga netto: 110 kg     Ceramiczna szyba odporna na wysokie temp  

Długość kłody drewna: 35 cm    (do 750°C) 

Zużycie opału na godz: 3,6 kg/h   Ruszt i popielnik 

      Rura zewnętrzna 

       Regulacja powietrza pierwotnego 

       Żeliwne wyłożenie komory spalania 

  



 

 

Sprawność grzewcza: 80% 

Nominalna moc grzew.: 15,5 kW 

Maks. sprawn. grzew.:20 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,10% 

Waga netto: 232,5 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 4,1 kg/h 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany czopuch 

dla gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp 

(do 750°C) 

Ruszt i popielnik 

     Rura zewnętrzna 

            Regulacja powietrza pierwotnego  

             i wtórnego 

             szamotowe wyłożenie komory 

             spalania  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Charakterystyka: 

Sprawność grzewcza: 70% 

Nominalna moc grzew.: 18 kW    Podwójny wentylowany czopuch dla  

Maks. sprawn. grzew.:25 kW    gorącego powietrza 

Emisja CO w 13% O2: 0,15%    Płyta sufitowa 

Waga netto: 316 kg     Farba odporna na wysokie temp 

Długość kłody drewna: 60 cm    (do 750°C) 

Zużycie opału na godz: 5,3 kg/h   Ruszt i popielnik 

Rura zewnętrzna 

       Regulacja powietrza pierwotnego 

       i wtórnego 

       szamotowe wyłożenie komory 

       spalania  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Charakterystyka: 

Sprawność grzewcza: 70% 

Nominalna moc grzew.: 18 kW    Podwójny wentylowany czopuch dla  

Maks. sprawn. grzew.:25 kW    gorącego powietrza 

Emisja CO w 13% O2: 0,15%    Płyta sufitowa 

Waga netto: 316 kg     Farba odporna na wysokie temp 

Długość kłody drewna: 60 cm    (do 750°C) 

Zużycie opału na godz: 5,3 kg/h   Ruszt i popielnik 

Rura zewnętrzna 

       Regulacja powietrza pierwotnego 

       i wtórnego 

       szamotowe wyłożenie komory 

       spalania  



 
 

 
 

Sprawność grzewcza: 82% 

Nominalna moc grzew.: 15,5 kW 

Maks. sprawn. grzew.:20 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,12% 

Waga netto: 217 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 5 kg/h 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany czopuch 

dla gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temp 

              Szyba ceramiczna odporna na wys. 

               temp.(do 750°C) 

              Ruszt i popielnik 

       Rura zewnętrzna 

              Regulacja powietrza pierwotnego 

              i wtórnego 

              szamotowe wyłożenie komory 

               spalania  

  



 
 

 

Sprawność grzewcza: 66% 

Nominalna moc grzew.: 12 kW 

Maks. sprawn. grzew.:18 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,13% 

Waga netto: 144 kg 

Długość kłody drewna: 30 cm 

Zużycie opału na godz: 3,8 kg/h 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany czopuch dla 

gorącego powietrza 

Płyta sufitowa 

         Farba odporna na wysokie temp 

         Szyba ceramiczna odporna na wys. 

                temp. (do 750°C) 

                Ruszt i popielnik 

         Rura zewnętrzna 

                Regulacja powietrza pierwotnego 

                Żeliwne wyłożenie komory 

                 spalania  

  



 

 

Sprawność grzewcza: 73% 

Nominalna moc grzew.: 17 kW 

Maks. sprawn. grzew.:22 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,16% 

Waga netto: 250 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 4,9 kg/h 

 

Charakterystyka: 

 

Podwójny wentylowany 

czopuch dla gorącego 

powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie  

           temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na 

wys. temp. (do 750°C) 

                  Ruszt i popielnik 

          Rura zewnętrzna 

Regulacja powietrza 

pierwotnego i wtórnego 

                 Dopływ powietrza z zewnątrz 

  



 

 

Sprawność grzewcza: 81% 

Nominalna moc grzew.: 17,5 kW 

Maks. sprawn. grzew.:22 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,16% 

Waga netto: 297 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 4,7 kg/h 

 

Charakterystyka: 

Podwójny wentylowany czopuch dla gorącego 

powietrza 

Płyta sufitowa 

Farba odporna na wysokie temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na wys. temp. (do 

750°C) 

Ruszt i popielnik 

Rura zewnętrzna 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

            Dopływ powietrza z zewnątrz 

  



Ogólna charakterystyka: 

Podwójny                   Płyta sufitowa                         Farba odporna na                     Szyba ceram. 

wentylowany              wysokie temperatury              odporna na  

czopuch na                   wysokie temp. 

gorące powietrze                   (do 750°C) 

Ruszt i popielnik          ruszt i popielnik                       podwójne spalanie                 Wlot pow. 

           z zewnątrz 

Lustrzana                        Rura zewnętrzna                  Rura wykończeniowa             regulacja pow. 

szyba                  pierwotnego  

                   i wtórnego 

  



wermakulitowe          czarne wyłożenie                   szamotowe wyłożenie                   żeliwne 

wyłożenie           wyłożenie 

 

Adaptacje dostosowane do klienta indywidualnego 

Dodatkowa             Dodatkowa rura                Specjalny kołnierz         Kołnierz pod kątem         końcówka 

Rura                          zewnętrzna                narożna 

Wykończeniowa 

 

Kierunek nachylenia 

Opcje dla modeli frontowych 

Opcje dla modeli narożnych 

*kołnierz może być pochylony w dwóch kierunkach i może wyglądać inaczej niż na rysunkach. W razie 

indywidualnych wymagań, prosimy o kontakt 

 



Pomiar nachylenia 

 

Używając poziomnicy       Używając centymetra 

 

Pomiar wysokości 

 

Kominki frontowe       Kominki narożne 

 

Zalecany pomiar wysokości linii                      Pomiar wysokości  

środkowej kominka, od podłogi           narożnika 

do sufitu 

 

  

A (długość poziomnicy) 

Nachylenie Nachylenie 



 

 

 

 

PIECE 

WOLNOSTOJĄCE 

 

Nasze piece 

zawierają 

system 

wymuszonej 

wentylacji 

dla 

szukających 

wysokiej 

sprawności i 

mocy przy 

jednoczesnej 

prostej 

instalacji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

HABIT frontal graffiti (E2050) 

Sprawność grzewcza: 76% 

Nominalna moc grzew.: 9 kW 

Maks. sprawn. grzew.:15 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,18% 

Waga netto: 149 kg 

Długość kłody drewna: 45 cm 

Zużycie opału na godz: 2,7 kg/h 

 

Charakterystyka: 

Drzwi ustawialne jako lewe lub prawe 

Stalowa komora spalania 

Popielnik wyciągany z przodu 

Jednostka wentylacyjna z 2 turbinami z 2-stopniowym 

przełącznikiem termostatu- automatycznym lub manualnym 

Farba odporna na wysokie temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na wys. temp. (do 750°C) 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Wermakulitowe wyłożenie komory 



 

HABIT 50 V graffiti (E2070) 

Sprawność grzewcza: 80% 

Nominalna moc grzew.: 7 kW     

Maks. sprawn. grzew.:11 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,10% 

Waga netto: 194,5 kg 

Długość kłody drewna: 30 cm 

Zużycie opału na godz: 1,9 kg/h 

 

Charakterystyka: 

Stalowa komora spalania 

Popielnik wyciągany z przodu    

Jednostka wentylacyjna z 2 turbinami z 2-stopniowym 

przełącznikiem termostatu- automatycznym lub manualnym     

Farba odporna na wysokie temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na wys. temp. (do 750°C) 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Wermakulitowe wyłożenie komory 

  



 

HABIT TC (E2055) 

Sprawność grzewcza: 76% 

Nominalna moc grzew.: 9,5 kW     

Maks. sprawn. grzew.:16 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,20% 

Waga netto: 164,5 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 3 kg/h 

 

Charakterystyka: 

Stalowa komora spalania 

Popielnik wyciągany z przodu    

Jednostka wentylacyjna z 2 turbinami z 2-stopniowym 

przełącznikiem termostatu- automatycznym lub manualnym     

Farba odporna na wysokie temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na wys. temp. (do 750°C) 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Wermakulitowe wyłożenie komory 

 

 

  



 

HABIT LD (E2060)/ LI (E2065) 

Sprawność grzewcza: 77%  

Nominalna moc grzew.: 9,5 kW     

Maks. sprawn. grzew.:16 kW 

Emisja CO w 13% O2: 0,18% 

Waga netto: 161 kg 

Długość kłody drewna: 40 cm 

Zużycie opału na godz: 2,8 kg/h 

 

Charakterystyka: 

Stalowa komora spalania 

Popielnik wyciągany z przodu    

Jednostka wentylacyjna z 2 

turbinami  

z 2-stopniowymprzełącznikiem termostatu (automatycznym lub manualnym)     

Farba odporna na wysokie temperatury 

Szyba ceramiczna odporna na wys. temp. (do 750°C) 

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego 

Wermakulitowe wyłożenie komory 

 

HABIT LD 
HABIT LI 



 

 

 

 

GRILLE 
 

Grille - 

przyjemność 

gotowania al 

fresco. Fani 

grilla 

pokochają 

naszą gamę 

grilli.  

Grille firmy 

Rocal są w 

klasycznym 

stylu. 

Jednocześnie 

są 

niezawodne i 

bardzo 

trwałe.  

Plek66 nie 

pozostawi 

nikogo 

obojętnym.  
 

 

 

 

 

  



 
Plek 66 nie pozostawia nikogo obojętnym. Zaprojektowany tak aby zajmował jak najmniej 

przestrzeni, jest idealny dla tych, którzy szukają praktycznego produktu o dobrej jakości ale nie mają 

wiele miejsca. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Detale Pleka66 Inox 

 
    Złożony grill           Rozłożone boki tworzą             Gdy komora grilla jest            Dolna szuflada na 

          półki       złożona, czopuch też               węgiel drzewny 

          się zamyka i popiół    

          spada do szuflady    

          na popiół 

 

 

 

 

 

Szuflada na popiół 

 

 

 

Detale Pleka66 Basic Inox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Złożony grill       Gdy komora grilla jest złożona,               Szuflada na popiół 

         czopuch też się zamyka  

         i popiół spada do szuflady 



Akcesoria standardowe 

 

 

Tacka do grillowania ryby i szczypce 

 

 

 

 

 

Elementy opcjonalne 

 

 

Rura ze stali nierdzewnej 100 cm 

Rura ze stali nierdzewnej 150 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawki ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

 

  



 
 

Grill wykonany na 

zamówienie 

Rura ze stali 

nierdzewnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowe akcesoria: tacka do grillowania ryby, szczypce, podstawka na patelnię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grill 

wykonany na 

zamówienie 

Rura 

zewnętrzna ze 

stali 

nierdzewnej 

Specjalny 

kołnierz 

Kołnierz 

nachylony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowe akcesoria: tacka do grillowania ryby, szczypce, podstawka na patelnię  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Palma 75jardin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowe akcesoria: tacka do grillowania ryby, szczypce, podstawka na 

patelnię  

                                                

 

 

 

 

 



Akcesoria standardowe- Fornells i Palma 

 

 

 

 

 

 

                      Tacka do grillowania ryby                  Podstawka na patelnię 

Adaptacje dostosowane do klienta indywidualnego 

 

Rura ze stali                 Rura zewnętrzna ze stali            specjalny kołnierz                 Nachylony 

nierdzewnej                  nierdzewnej     ze stali nierdzewnej               kołnierz 

                   ze st. nierdz. 

 

  



 

Wyłączny dystrybutor na Polskę: 

 

WORLDFLAME sp. z o.o. 

Stare Serby 28,  

67-200 Głogów 

 

Tel. 76 835 85 77 

 

Email: biuro@worldflame.pl 

www.worldflame.pl oraz www.kozakominek.pl 

 

mailto:biuro@worldflame.pl
http://www.worldflame.pl/
http://www.kozakominek.pl/

