MTM Dariusz Seferyński
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
05-230 Kobyłka
+48 22 353-11-11, 353-22-22, fax. 879-83-83

Wkład kominkowy TARNAVA PROFESSIONAL MAX 12 kW
RESPEKT + montaż
Producent:
Zastosowanie:
Wysyłka / termin
realizacji:
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj paliwa /
zasilanie:
Dostępność::

Tarnava
Dom,Firma,Mieszkanie,Pracownia
Wymaga potwierdzenia
Wkład kominkowy
Brykiet drzewny,Drewno
Towar na zamówienie
Cena brutto: 2 983,00 PLN
Cena promocyjna

Wkład kominkowy TARNAVA PROFESSIONAL MAX 12 kW RESPEKT.
Monolityczny wkład kominkowy o mocy grzewczej 12 kW.

Kominki firmy Tarnava posiadają wiele cech, które dają klientowi gwarancję trwałości wyrobu oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Zalety kominków Tarnava

żeliwny wkład kominkowy został odlany jako jeden monolityczny element bez spawów i śrub
wkłady wykonane są z żeliwa najwyższej jakości o grubości od 8 do 18 mm
drzwiczki dobierane są indywidualnie i ręcznie szlifowane, co zapewnia absolutną hermetyczność i wyklucza konieczność stosowania
uszczelek (poza korpusem Professional Max 15kw)
zastosowanie nowatorskich technologii doprowadzania powietrza gwarantuje wysoką sprawność i ekonomiczną eksploatację
specjalna kurtyna powietrzna zabezpiecza przed osadzaniem się sadzy na szybie kominka
deflektor żeliwny kieruje spaliny w centralną część kominka, gdzie ma miejsce dopalanie się gazu
praktyczny ogranicznik zabezpiecza przed wypadaniem drewna z paleniska
bezpieczny i solidny rygiel szczelnie zamyka drzwi kasety
wewnętrzne i zewnętrzne żebra o dużej powierzchni wymiany ciepła zapobiegają ulatnianiu się ciepła przez komin
wysoka moc grzewcza i sprawność nawet do 80%
pełna kontrola dopływu powietrza do komory spalania
Kominki Tarnava mogą służyć jako jedyne źródło ciepła do ogrzewania domków działkowych i jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż
280 m2
10 Lat pisemnej gwarancji
Cechy wkładu kominkowego PROFESSIONAL MAX 12 kW RESPEKT drzwi pojedyncze:

Szeroka fasada
Kurtyna powietrzna
Popielnik
Żeliwny deflektor
Dodatkowy wymiennik ciepła w czopuchu
System czystej szyby
Płynna regulacja dolotu powietrza do paleniska
Konstrukcja żeliwna
Zalecane paliwo: drewno liściaste, brykiet.

Dane techniczne kominka PROFESSIONAL MAX 12 kW RESPEKT drzwi pojedyncze:

Wydajność cieplna (min.-max.): 6-12 kW
Wymiar całkowity (szer./wys./gł.): 565/630/400 mm
Wymiar fasady (szer./wys.): 565/455 mm
Podłączenie do przewodu kominowego: 160 mm
Możliwość zastosowania stojaka Tarnava, umożliwiającego doprowadzenie powietrza do spalania w 100% z zewnątrz
Rodzaj szyby: płaska
Drzwi RESPEKT - nowoczesna delikatna ramka. Kominek zalecany jest do zabudów o płaskich powierzchniach i prostych kątach.
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ZANIM DOKONASZ ZAKUPU!
Szanowny Kliencie,
firma Tarnava oferuje odpłatnie możliwość wymiany uchwytów drzwiowych ze standardowych na:
drewniane:

chromoniklowe - czarny

chromoniklowe - srebrny (zestaw z uchwytem do palnika i pokrętłami regulatorów dopływu powietrza)

Wymiana uchwytów jest możliwa tylko w procesie produkcji, tak więc jeśli są Państwo zainteresowani
wymianą uchwytów na drewniane lub chromoniklowe, prosimy o podanie tej informacji w chwili zakupu.
Standardowo kominki wysyłane są z uchwytem z czarnego tworzywa.
Gwarancja 10 lat
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Produkt Wkład kominkowy TARNAVA PROFESSIONAL MAX 12 kW RESPEKT + montaż składa się z następujących pozycji :

Wkład kominkowy TARNAVA PROFESSIONAL MAX 12 kW
RESPEKT
Stawka VAT 8% obowiązuje TYLKO przy zakupie urządzenia wraz z
instalacją. Dotyczy jedynie osób prywatnych, spełniających warunki
art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług.

Podana cena NIE ZAWIERA kosztów montażu. Koszty montażu
ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.
Cena brutto: 2 983,00 PLN
Cena promocyjna

Instalacja kominka PROFESSIONAL MAX 12 kW RESPEKT
Instalacja kominka Tarnava wraz z materiałami.
Cena brutto: Zapytaj o cenę
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