
HOME CERAMICZNE PIECE KOMINKOWE ALPERA

Piece kominkowe ALPERA są gotowe sprostać wymaganiom bardziej wymagających klientów dzięki różnorodności kształtów. Wszystkie modele przeznaczone są do domów

energooszczędnych.

Piece kominkowe  ALPERA E

Nie wymagający wielkiej przestrzeni piec kominkowy ALPERA E z zaokrągloną szybą znajdzie swoje

miejsce w różnych typach wnętrz.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne

doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego

odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do

osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i

wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek

na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. 

Galeria Wspólne cechy

Piece kominkowe  ALPERA F

Proste, czyste linie pieca ujęte w nowoczesnym stylu z minimalistycznym rozwiązaniem detali. Dzięki

ponadczasowemu wzornictwu ALPERA F wspaniale wypełni przestrzeń w Twoim salonie.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne

doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego

odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do

osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem.  Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i

wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek

na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. 

Galeria Wspólne cechy

Piece kominkowe  ALPERA G

Obłe i idealnie zakrzywione linie sprawiają, że piece kominkowe ALPERA G są bardzo ciekawym

meblem, który zabłyśnie nie tylko ogniem w Twoim salonie.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne

doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego

odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do

osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i

wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek

na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych.

Galeria Wspólne cechy
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ALPERA E01

ceramika

Cena zawiera podatek VAT

kod zam.: ALPE E 01

1 673 €

Parametry techniczne Download

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Dokumentacja techniczna

Etykieta energetyczna a karta produktu

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Pobierzcie katalog!

Zobacz katalog online!

ALPERA F01

ceramika

Cena zawiera podatek VAT

kod zam.: ALPE F 01

1 673 €

Parametry techniczne Download

Parametry techniczne

Wysokość 996 mm

Szerokość 520 mm

Głębokość 318 mm

Waga 130 kg

Moc regulowana 2,0-6,5 kW

Średnica wylotu spalin 150 mm

Średnica króćca spalinowego 150 mm

Średnica wylotu CDP 125 mm

Wysokość osi tylnego wylotu spalin 863 mm

Wymagana siła ciągu 12 Pa

Wydajność 80,5 %

Spalanie drewna (kg/godz.) 1,2 kg/h

ALPERA G01

ceramika

Cena zawiera podatek VAT

kod zam.: ALPE G 01

1 722 €

Parametry techniczne Download

Parametry techniczne

Wysokość 996 mm

Szerokość 516 mm

Głębokość 397 mm

Waga 133 kg

Moc regulowana 2,0-6,5 kW

Średnica wylotu spalin 150 mm

Średnica króćca spalinowego 150 mm

Średnica wylotu CDP 125 mm

Wysokość osi tylnego wylotu spalin 863 mm

Wymagana siła ciągu 12 Pa

Wydajność 80,5 %

Spalanie drewna (kg/godz.) 1,2 kg/h
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