Krbové vložky IMPRESSION ROVNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DVOJITÝM PROSKLENÍM
Pokud hledáte nejen krásu, ale také funkčnost, jsou pro vás zvedačky IMPRESSION tím pravým. Doplňte svůj
domov o solitér, který bude svým designem vládnout každé místnosti.
Krbové vložky IMPRESSION mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Díky dvěma sklům ve speciální tuhém
profilu rámu dveří mohou být vložky použity v akumulační i konvekční obestavbě. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek
se postará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Výsuv dvířek je zajištěn pomocí odnímatelné kliky s možností výměny za
pevnou kliku. Zákazník si může vybrat černou nebo natur barvu spalovací komory s možností změny na roštové topeniště.
Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu
vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze
řídit jediným ovládacím prvkem. Vložka disponuje systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu, který lze pohodlně
napojit pomocí otočného kolene AIRBOX. Napojení odvodu spalin z boční nebo horní strany. Ke krbovým vložkám je možné
dokoupit boční a horní akumulační sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

IMPRESSION 2g L 93.60.01

obj. kód: I2LJ 01
Cena s natur spalovací komorou

obj. kód: I2LJ 01
Cena s černou spalovací komorou

max. 4 boční akumulační sady
nezapomeňte vybrat typ spalovací komory!
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Technické parametry
Výška

1538 mm

Šířka

1265 mm

Hloubka

529 mm

Výška dvířek

559 mm

Šířka dvířek

915 mm

Hmotnost*

240 kg

Regulovatelný výkon

6,5-16,9 kW

Průměr kouřovodu

180-200 mm

Průměr kouřového hrdla

200 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

150 mm

Výška osy zadního vývodu

1190 mm

Provozní tah

11 Pa

Účinnost

80,8 %

Průměrná spotřeba dřeva

3,7 kg/h

*hmotnost vložky včetně černé / natur spalovací
komory
A+

Příslušenství
AIRBOX 01 IMPRESSION
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky (AKKUM KV 06)
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm
KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbové vložky IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01
PEVNÁ KLIKA IMPRESSION
RÁM I2LJ RAM13 nosný
RÁM I2LJ RAM14 nosný
RÁM I2LJ RAM15 nosný podpůrný
RÁMEK I2LJ RAM11 krycí
RÁMEK I2LJ RAM12 krycí
SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
SPALOVACÍ KOMORA I2LJ TOP01 černá
SPALOVACÍ KOMORA I2LJ TOP02 natur
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
ZÁVAŽÍ IMPRESSION
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Ke stažení
Energetický štítek a informační list výrobku
Návod k obsluze
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Záruční list
Stáhněte si katalog!
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