VARIANT RN/LN 03 Designový rohový akumulační krb s ohýbaným sklem
Staňte se designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulačního rohového krbu Romotop VARIANT
RN/LN 03. Zvolte si orientaci rohu krbu, výšku provedení nebo množství akumulační hmoty. Je to jen na Vás…
Designový krb je vhodný pro nízkoenergetické domy. Modulový systém umožňuje sestavit si svůj vlastní krb. Disponuje
systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost krbu. Ve
standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a
tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního
přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Do krbu lze dokoupit akumulační prvky, které sálají teplo ještě dlouho po
skončení topení. Výrazným prvkem krbu je velkoplošný lakovaný plech.
Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: VARI RN 03
Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: VARI LN 03

Vybraná varianta
Designový krb
odkouření - horní

55 000 Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
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VARI LN 03

Technické parametry
Výška

1092 mm

Šířka

700 mm

Hloubka

470 mm

Hmotnost

170 kg

Regulovatelný výkon

2,9-7,4 kW

Průměr kouřovodu

150 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

125 mm

Provozní tah

11 Pa

Účinnost

85,7 %

Minimální výška místnosti - bezpečnost

171 cm

Minimální výška místnosti pro montáž

215 cm

A+

Ke stažení
Energetický štítek a informační list výrobku
Návod k obsluze
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Záruční list
Stáhněte si katalog!

Příslušenství schválené výrobcem:
AIRBOX 01
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH - 1 VRSTVA
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm
MODUL S1 HORNÍ 190mm - VARIANT RN/LN 03
MODUL S2 HORNÍ 380mm - VARIANT RN/LN 03
MODUL S3 SPODNÍ - VARIANT RN/LN 03
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