Nejlevnější ohřev teplé vody
Lázeňská kamna NEREZ na tuhá paliva, beztlaká
ART. 5450N
Horní část (kotel)
• nerezový ocelový plechový válec - obsah
vody 100 l
• komínová roura Ø 100 mm
• celková výška ohřívače se 100 l kotlem
1580 ± 10 mm
• dimenzovaná jako beztlaká nádoba
- funguje na principu přepadu vody
Spodní část k topení tuhými palivy
• pro všechna tuhá paliva (vč. uhlí a briket)
• smaltovaný ocelový plášť, litinové
topeniště a šamotová vyzdívka
Náhradní díly
Kotel NEREZ 100 l
Baterie chrom rozteč 35 mm
Topeniště na tuhá paliva
Náhradní kuželka k baterii
Popelník pozink
Oliva k baterii

Lázeňská kamna SMALT na tuhá paliva, beztlaká
ART. 5400
Horní část (kotel)
• smaltovaný ocelový plechový válec
- obsah vody 100 l
• komínová roura Ø 100 mm
• celková výška ohřívače
se 100I kotlem 1520 ± 10 mm
• komplexní ochrana proti korozi
• dimenzovaná jako beztlaká nádoba
- funguje na principu přepadu vody
Doporučujeme použít
pojistný ventil
Spodní část k topení tuhými palivy
• pro všechna tuhá paliva
(vč. uhlí a briket)
• smaltovaný ocelový plášť, litinové
topeniště a šamotová vyzdívka
Náhradní díly
Kotel smaltovaný 100 l
Baterie chrom se sprchou rozteč 35 mm
Topeniště na tuhá paliva
Pojistný a odvzušňovací ventil
Náhradní kuželka k baterii
Popelník pozink
Oliva k baterii
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Nejlevnější ohřev teplé vody
Lázeňská kamna NEREZ na tuhá paliva, tlaková
ART. 5400N
Horní část (kotel)
• válec zásovníku z kvalitní nerez oceli
- obsah vody 100 l
• komínová roura Ø 100 mm
• celková výška ohřívače
se 100I kotlem 1525 ± 10 mm
• lze zapojit i do stávajících vodovodních
řádů bez nutnosti použít směšovací baterii
• výrobek lze použít pro více odběrných
míst součastně ( vana, umyvadlo, dřez )
Spodní část k topení tuhými palivy
• pro všechna tuhá paliva (vč. uhlí a briket)
• smaltovaný ocelový plášť, litinové
topeniště a šamotová vyzdívka
N
áhradní díly
Náhradní
Kotel NEREZ 100 l
Baterie chrom rozteč 100mm (bez sprchy)
Topeniště na tuhá paliva
Popelník pozink
Havarijní ventil 3/4“ pro kotle na tuhá paliva
ART. S20
Pojistný ventil 3/4“ pro bojler s vypouštěním
ART. 69V

Lázeňská kamna NEREZ na tuhá paliva, beztlaká
ART. 5440N
Horní část (kotel)
• nerezový ocelový plechový válec
- obsah vody 100 l
• komínová roura Ø 100 mm
• celková výška ohřívače
se 100I kotlem 1580 ± 10 mm
• dimenzovaná jako beztlaká nádoba
- funguje na principu přepadu vody
Spodní část k topení tuhými palivy
• pro všechna tuhá paliva
(vč. uhlí a briket)
• smaltovaný ocelový plášť, litinové
topeniště a šamotová vyzdívka
Náhradní díly
Kotel NEREZ 100 l
Topeniště na tuhá paliva
Popelník pozink
Baterie s trubkou a sprchou
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